
Stjórnartíðindi

1970 - B-deild
Útgáfa 1.0 af rafræna skjalinu

Þetta PDF skjal er hluti afraksturs skönnunar á prentuðum eintökum af Stjórnartíðindum. Markmið þessarar

útgáfu er að veita almenningi færi á að eignast sitt eigið eintak af prentuðum Stjórnartíðindum án endurgjalds.

Hvorki dómsmálaráðuneytið né önnur stjórnvöld standa að gerð skjals þessa umfram það að hafa útvegað

höfundi skjalsins prenteintök af ritinu.

Skjalið er upprunalega birt á vefnum https://urlausnir.is. Þar má finna rafrænar útgáfur hinna bindanna og verða

nýrri útgáfur af skjölunum í boði þar.

Takmörkun ábyrgðar
Höfundur skjals þessa afsalar sér allri ábyrgð, að því marki sem lög heimila, vegna beinnar og/eða óbeinnar

notkunar skjalsins sjálfs eða afurða sem af því leiðir. Þó stefnt hafi verið að því markmiði að skjalið

endurspegli sem best innihald upprunalegu bindanna er hvorki hægt að tryggja né ábyrgjast að það hafi tekist.

Framangreint á einnig við um efnislegt innihald prentuðu eintakanna sem skönnuð voru.

Höfundaréttur
Samkvæmt 9. gr. núverandi höfundalaga, nr. 73/1972, njóta landslög og önnur áþekk gögn gerð af opinberri

hálfu, ekki verndar höfundalaga.

Hvers kyns höfundarréttur sem höfundur skjalsins gæti hafa skapað sér til handa með skönnuninni sjálfri eða

öðru framlagi sínu til sköpunar þess, skal vera meðhöndlaður í samræmi við Creative Commons Zero

höfundaleyfið (CC0 1.0 Universal eða síðari útgáfa þess).

Ábendingar
Séu ábendingar um mögulegar úrbætur á skjalinu er hægt að koma þeim á framfæri við höfund þess.

Athugasemdir um þessa útgáfu
Meiriháttar gallar á bls. 667 og 820.

Gallar á bls. 8, 138, 169, 174, 203, 211, 218-219, 302, 325, 371, 390, 408, 436, 455, 465, 484, 510, 524, 526,

550, 557, 582, 613, 623, 643, 649, 654, 665, 674, 678, 680, 684, 691, 699, 708, 740-741, 760-761, 776, 899,

924, 940, 955-956, 962, 966, 978, og 1011.

Höfundur skjalsins: Svavar Kjarrval (svavar@kjarrval.is)



STJÓRNAR TÍÐINDI 

1970 

B-DEILD 

  
REYKJAVÍK - 1970 

RÍKISPRENTSMIÐJAN GUTENBERG



Útgefandi: Dómsmálaráðuneytið.



Efnisyfirlit 
Í tímaröð. 

Kaflar í efnisyfirlitinu. 

Stjórnarráðsbréf, auglýsingar,  Vörumerkjaauglýsingar. 

  

  

  

  

reglugerðir o. fl. Auglýsingar um útkomin lög m. m. 
Reikningar. embætti, sýslanir m. m. 
Skrá um hlutafélög. Sendiherrar og ræðismenn. 
Skrá um samvinnufélög. Heiðursmerki. 
Skrá um firmatilkynningar. Einkaleyfi. 
Lagabirting. 

| | 
Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn Blaðsíðutal 

4 | 5. jan. | Samþykkt um afgreiðslutíma verzlana á Höfn í Horna- 
| | firði, Hafnarhreppi, A.-Skaft. .......020.00.00. 185—-187 

8. jan ' Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Siglu- 
|  fjarðarkaupstað nr. 111 10. ágúst 1956 ............ 187—191 

7 8. jan. | Samþykkt um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð | 
í Norður-Þingeyjarsýslu nr. 127 9. júní 1965 ...... | 194—-195 

8 8. jan Samþykkt um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð | 

í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu nr. 212 8. októ- | 
ber 1965 ......000200000 0 ' 196—-198 

9, 8. jan Samþykkt um breytingu á samþykkt um sysluvegasjóð 
| í Vestur-Skaftafellssýslu nr. 241 26. október 1964 .. | 199—-201 

10, 8. jan Samþykkt um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð 
| í Austur-Skaftafellssýslu nr. 240 28. október 1964 .. | 201--202 

11 | 8. jan Reglugerð um fasteignaskatt í Garðahreppi, Gull- 

| bringusýslu „.........0.....002 000. 203 
12  9.jan. | Reglugerð um fasteignaskatt í Biskupstungnahreppi, 

| | Árnessýslu ........0..0.0 00. 203 
13 | 9.jan. | Reglugerð um breytingu á reglugerð um bann við veiði 

| | smásildar nr. 7 22. febrúar 1966 ......0..000.0. 203—-204 

2) 12. jan. | Auglýsing um umferð í Kópavogi ...........0...... 226 
30 12. jan. | Auglýsing um gjald fyrir afnot stöðumælareita Í 

| Reykjavík ..........020. 20... 227 
14 | 14. jan. | Samþykkt fyrir Vatnsveitufélag Árness-bænda, Aðal- 

| | dælahreppi 2... 204—-206 
60 | 16. jan. | Auglýsing um sérlyf samþykkt til upptöku í sérlyfja- 

| Skrá .......0.0000 306 
16 | 19. jan. | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akureyrar ................ 942—-341 
2 | 20. jan. | Auglýsing um sérstök veiðisvæði fyrir línu fyrir Suð- 

| vesturlandi, í Faxaflóa og Breiðafirði .............. 183



ÍV 

  

  

    
  

  

| 

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

15 | 20. jan. Auglýsing um vinnumiðlun í Árskógshreppi, Eyja- | 

| fjarðarsýslu .........0.00000 0000. | 206 
16 | 20. jan. | Auglýsing um að lög nr. 29 7. apríl 1956 um atvinnu- | 

| leysistryggingar, skuli taka til Árskógshrepps Í | 

| Eyjafjarðarsýslu .........2.00.00000 000. 206 
17 | 20. jan. | Bæjanöfn .......220200 00 nn nr 207 

19 | 20. jan. | Reglugerð fyrir Heilsuverndarstöð Kópavogs ........ ' 208—-209 

18 | 29. jan. | Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Guðrúnar S. Þor- 

leifsdóttur frá Tunguhálsi ........0..00.00. 00... 207—208 

6 | 30. jan. | Reglugerð um Þbifreiðamál ríkisins .........0...0... 191—193 

31 | 30. jan. | Reglugerð um breyting á reglugerð um afgreiðslutíma 
lyfjabúða nr. 158 10. ágúst 1966, og reglugerð nr. 131 

11. september 1967 um breyting á þeirri reglugerð .. 22 

32 | 30. jan. | Auglýsing um gjald fyrir stöðumæla í Reykjavík ... 228 

20 | 3. febr. | Samþykkt um forkaupsrétt Siglufjarðarkaupstaðar á 

lóðum og fasteignum, sem að sjó liggja í Siglufirði | 209—210 

21 | 3. febr. | Reglugerð um Fiskimálaráð ........00000000 0000... 210—-213 

3 | 4. febr. | Reglugerð um sérstök veiðisvæði fyrir línu og net fyrir 
Suðvesturlandi ........0.0000000 200. nn | 184 

33 | 4. febr. | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 95 31. maí 1960, 

um sölu og útflutning á vörum .....00.0000000... | 228 

26 | 5. febr. | Hafnarreglugerð fyrir landshöfnina í Þorlákshöfn .. | 215—223 

27 | 5. febr. | Reglugerð um sóttkví og einangrun á innfluttum 

minkum ........0000 0000 | 223—-226 

28 | 5. febr. | Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 282 16. nóv- 

ember 1969 um loðdýrarækt ......0.000000000 0... 226 

22 | 6. febr. | Auglýsing um staðfestingu á skipulagsuppdrætti 

Grundarfjarðar í Eyrarsveit .......000..00.0000.. 213 

34 | 6. febr. | Auglýsing um umferð í Reykjavík .......0..0000000... 228 

78 6. febr. | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Ísafjarðar .................. 345—347 

23 | 9. febr. Reglugerð um fasteignaskatt í Skeiðahreppi, Árnes- | 

sýslu. .......020000000 00 | 214 

1 12. febr. | Auglýsing um EFTA-tollmeðferð ..........00020000. | 1-—-182 

79 | í2. febr. | Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins um raforkusölu við ' 

lágspennu .........00000 00. | 848--360 

80 | 12. febr. | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Sauðárkróks .............. | 351—ðð: 

67 | 13. febr. | Samþykkt fyrir vatnsveitufélag Litla-Árskógssands .. | 325—328 
68 | 13. febr. | Reglugerð fyrir vatnsveitu Litla-Árskógssands ...... | 928—33Ð 

37 | 17. febr. | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 251 31. des. | 
| 1965, um breyting á reglugerð fyrir Vatnsveitu Kópa- 

| vogskaupstaðar nr. 183 12. des. 1958 .............. 232 
24 | 18. febr. | Auglýsing um breytingu á samþykkt um lokunartíma 

| | sölubúða og sölustaða á Selfossi. nr. 288 11. des. 1969 214 

25 | 19. febr. | Reglugerð um fasteignaskatt í Skútustaðahreppi, S.- | 

| | Þing. ........0..00 000 214 

35 | 19. febr. Reglugerð um innflutninss- og gjaldeyrisleyfi ........ '229—231 
36 19. febr. Auglýsing um gjald fyrir afnot stöðumælareita Í 

Reykjavík ......00200200 nn 231



  

Blaðsíðutal 

  

      

    

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn 

43 | 19. febr. | Hafnarreglugerð fyrir Tálknafjarðarhöfn ........... 241—-249 
44 | 19. febr. | Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir lendingar- 

svæðið Örlygshöfn við Patreksfjörð, nr. 72 4. maí 
1956 00... 249 

45 | 19. febr. | Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir 
Höfðakaupstað, nr. 94 21. ágúst 1961 ............. 250—-253 

46 | 19. febr. | Hafnarreglugerð fyrir Vestmannaeyjahöfn .......... 253—-264 
47 | 19. febr. | Hafnarreglugerð fyrir Ólafsvíkurkauptún ........... 264—-272 
49 | 20. febr. | Auglýsing um notkun endurgreiðsluheimildar skv. 50. 

tl. 3. gr. laga nr. 1/4970, um gjaldamismun af iðn- 
aðarvélum ..........00.00. 000. 213—274 

50 | 20. febr. | Auglýsing um notkun endurgreiðsluheimildar skv. 50. 
tl. 3. gr. tollskrárlaga nr. 1/1970, á aðflutningsgjöld- 
um af hráefnum til iðnaðarframleiðslu, sem tollaf- 

greidd hafa verið eftir 1. des. 1969 og birgðum timb- 
urs hjá timburinnflytjendum 1. marz 1970, innflutt- 
um eftir 1. ágúst 1969 ..........0.0...0. 000... 214—275 

61 | 24. febr. | Auglýsing um sérlyf samþykkt til upptöku í sérlyfja- 
Skrá 200... 306 

Si | 24. febr. | Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna Guðnýjar 

Björnsdóttur og Jónasar Jóhannessonar ........... 308—3ð4 
38 | 26. febr. | Auglýsing um breyting á samþykkt um afgreiðslu- 

tíma verzlana í Hafnarfirði, nr. 58 frá 16. febrúar 
1968 .....00....000 232 

82 | 4. marz | Samþykkt fyrir Vatnsveitufélag Hvamms og Garðs .. | 354—-356 
40 | 5. marz | Samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir 

Akureyrarkaupstað, nr. 44 28. apríl 1954 .......... 239 
42 | 5. marz | Reglugerð um fasteignaskatt í Reykjarfjarðarhreppi, 

Norður-Ísafjarðarsýslu ..........0..00000 000... 241 
48 | 5. marz | Reglugerð um holræsi í Vogum, Vatnsleysustrandar- 

hreppi, Gullbringusýslu ...........0.0.00. 0000... 272—213 
öl | 6. marz | Gjaldskrá Rafveitu Stokkseyrar ..............00.... 215—-219 
52 | 6. marz | Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka ...............0.... 219—283 
53 | 6. marz | Gjaldskrá Rafveitu Selfoss ...........0... 0... 283—287 
64 | 6. marz | Auglýsing um umferð í Reykjavík .................. 308 
83 6. marz | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Vestmannaeyja ............ 356—359 
84 9. marz | Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu 

Akureyrar nr. 122 14. apríl 1966 .................. 3509—-361 
41 | 10. marz | Skipulagsskrá fyrir Kirkjubyggingarsjóð Bolungar- 

Vikur .........002200.0 240 
65 | 10. marz | Hafnarreglugerð fyrir Hafnarkauptún í Hornafirði .. | 308—316 
56 | 11, marz | Auglýsing um gjald fyrir afnot stöðumælareita í 

Reykjavík .......0.0.0..00 0000. 302 
85 | 13. marz | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Húsavíkur ................ 361—-363 
89 | 13. marz | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Reyðarfjarðar .............. 367—369 
39 | 19. marz | Reglugerð um veitingu lækningaleyfis og sérfræðileyfa | 233—239 
ö4 | 20. marz | Gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis .................... | 287—-291 

5ð | 20. marz | Reglugerð um eftirlit og mat á ferskum fiski o. fl... | 292—309



vi 

  

Dagsetning 

  

  

  
Nr. | Fyrirsögn Blaðsíðutal 

57 20. marz | Auglýsing um leyfi til síldveiða fyrir Suður- og Vestur- 
; landi til niðursuðu og beitu .........00...000.. 0. ' 902—-303 

90 | 20. marz | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Njarðvíkur ................ | 870—-373 
87 | 25. marz | Skipulagsskrá fyrir verðlaunasjóð Gunnlaugs Jónsson- 

| ar, Akranesi ..........00000 0 | 365 
58 | 31. marz | Auglýsing um tollskrá o. fl. .....0000000. 0000. | 303 
91 | 2. apríl | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Keflavíkur ................ | 373—876 
92 ; 2. april | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Gerðahrepps .............. | 871— 380 
66 | 3. apríl | Hafnarreglugerð fyrir Grundarfjörð ................ 317—325 
11 | 3. apríl | Reglugerð um fasteignaskatt í Borgarhreppi, Mýrasýslu 331 
59 | 6. april | Auglýsing um mat á vinnuvélum til tollverðs ...... 303—-305 
72 | 6. apríl | Auglýsing um breyting á byggingarsamþykkt Reykja- 

víkur nr. 39 24. marz 1965 .......0000000 000... 332 
70 | 6. apríl | Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 100 29. júní 

1957 um takmörkun leigubifreiða í Hafnarfirði og 
um ráðstöfun atvinnuleyfa, sbr. reglugerð nr. 31 22. 
febrúar 1961 og reglugerð nr. 145 30. júní 1964 .... 931 

69 | 7. apríl | Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskups um 
guðsþjónustuhald í þeim prestaköllum, sem tveir 
prestar þjóna ......00.0.00 0000. 330—-391 

101 7. april | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Borgarness ................ 395—398 
62 {| 9. apríl | Auglýsing um umferð í Reykjavík ................. 307 
75 5. april | Reglugerð um réttindi nemenda úr framhaldsdeildum 

sagnfræðaskólanna til inngöngu í aðra skóla ..... 339—-341 

86 | 15. april | Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins um heimtaugargjöld 
Í SVEI ........0.20000 200 364 

96 | 15. apríl | Reglugerð um verkaskiptingu milli félagsmálaráðs og 
barnaverndarnefndar Reykjavíkur ................ 388—389 

273 | 16. apríl | Auglýsing um afnám sérstakra varúðarráðstafana 
vegna varna gegn hringskyrfi á nautgripum í Eyjafirði 746 

78 {| 17. apríl | Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir Iðnaðar- 
banka Íslands h.f. nr. 185 9. nóvember 1962 ...... 332 

106 | 21. apríl | Reglur um radíóleyfi áhugamanna .................. 424—-429 
138 | 22. apríl | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Vatnsleysustrandarhrepps .. | 457—460 
63 | 24. april | Tilkynning um breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur 307 
{1 | 24. apríl | Auglýsing um staðfestingu á skipulagsuppdrætti af 

Vík í Mýrdal ...........0000 020 344 

88 | 94. apríl | Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Ísafjarðar ................ 366 — 367 
14 | 30. apríl | Reglugerð um innheimtu þungaskatts samkvæmt öku- 

mælum af bifreiðum, sem nota annað eldsneyti en ' 

benzín og eru 5 tonn eða meira að eigin þyngd ... | 833—-339 

107 | 5. maí Samþykkt um bann við hundahaldi í Dalvíkurkauptúni ' 429 
93 ' 11. maí Reglugerð um réttindi nemenda úr framhaldsdeildum 

gagnfræðaskólanna til inngöngu í aðra skóla ...... 380—382 
99 | 11. maí Reglugerð um framhaldsdeildir gagnfræðaskóla ...... 391-—-394 
97 | 12. maí | Auglýsing um að ákvæðum 1. mgr. 28. gr. laga um vöru-   merki, nr. 47 2. maí 1968, skuli ekki beitt gagnvart 

þegnum tiltekinna ríkja ........0.0.02000 0000... 
  

389
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

143 | 12. maí Reglugerð fyrir vatnsveitu Stykkishólms ............ 463—-465 

144 | 12. maí Reglugerð fyrir Vatnsveitu Reyðarfjarðar ............ 466—-469 
145 | 12. maí Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Reyðarfjarðar ............ 470 

301 | 12. maí Auglysing um að ákvæðum 1. mgr. laga um vörumerki, 
| nr. 47 2. maí 1968, skuli ekki beitt gagnvart þegnum 

tiltekinna ríkja ...........0000 000. 789 

94 | 21. maí Reglugerð um innheimtu bifreiðagjalda o. fl. ........ 383—387 
122  2i. maí Reglur um úthlutun styrkja af fé því, er veitt er á fjár- 

lögum 1970 til að jafna aðstöðu nemenda í strjálbyli 
til framhaldsnáms ..........2.200.200. 0. ne. 447—-AA4B8. 

98 | 29. maí Reglugerð um skráningu og skoðun léttra bifhjóla o. fl. | 389—-390 
123 | 25. maí Auglýsing um myntútgáfu .„..........00.0..000000.0.. 448 
139 | 25. maí Auglýsing um gjald fyrir afnot stöðumælareita í 

Reykjavík .......0000 0000 460 
146 | 25. maí Viðauki við byggsingarsamþykkt Mosfellshrepps nr. 

280/1967 22... 470—-473 
147 | 95. maí Reglugerð um hitaveitu og hitalagnir í Húsavík ...... 473—A483 
149 | 25. maí Auglýsing um staðfestingu á uppdrætti af aðalskipu- 

lagi Sauðárkróks ...........222000 0000 484 
148 | 26. maí Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Gríms- 

ey, nr. 120 14. september 1959 ...........000000.00. 483—484 
95 | 98. maí Auglýsing um viðurkenningu á ökumælum til inn- 

heimtu þungaskatts af bifreiðum, sem nota annað 
eldsneyti en benzin og eru 5 tonn eða meira að eigin 
þyngd, samkvæmt reglugerð nr. 74 30. apríl 1970 .. | 387—388 

140 | 29. maí Skipulagsskrá Skólamerkissjóðs Eiðaskóla .......... 460—-462 

150 | 29. maí Reglugerð fyrir veðdeild Landsbanka Íslands um út- 
gáfu á 22. flokki bankavaxtabréfa, samkvæmt lögum 
nr. 73 22. maí 1965, um heimild fyrir veðdeild Lands- 
banka Íslands til að gefa út nýja fl. bankavaxtabréfa | 485--489 

151 | 29. maí Reglugerð um fasteignaskatt í Rípurhreppi, Skagafjarð- 
ArSýslu ..........202000000. en 489 

125 | 2. júní Auglýsing um umferð á Akranesi ..........0.000000... 449 
252 | 4. júní Auglýsing um notkun heimildar skv. 21. tl. 3. gr. toll- 

skrárlaga nr. 1 11. febrúar 1970 ...........0....... 686—-690 

105 | 9. júní Reglugerð um vernd barna og ungmenna ............ 403—423 
124 9. júní Auglýsing um umferð í Reykjavík .........0.00000... 448 

152 | 10. júní Hafnarreglugerð fyrir Stykkishólm .............0.0... 489—-499 
100 | 11. júní Auglýsing um gjaldskrá fyrir þungaskatt af dísilbif- 

reiðum, 5 tonn eða meira að eigin þyngd .......... 394 
126 | 11. júní Auglýsing um takmarkað leyfi til dragnótaveiða sum- 

arið 1970 Q....0..r 449—451 
121 | 12. júní Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 227 9. ágúst 

1968, um slátrun, mat og meðferð sláturafurða .... 446 

153 | 16. júní Reglur um greiðslu bóta vegna tjóna af völdum 
óþekktra og óvátryggðra ökutækja ............... 499—-500 

154 | 16. júní Arðskrá fyrir Veiðifélag Selfljóts ................... 501      
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Nr. Dagsetning | Fyrirsögn Blaðsíðutal 
| 

155 | 16. júní Samþykkt fyrir veiðifélagið Uggi í Fellshreppi, Stranda- 
SÝSlU ......00.020000 000 501—502 

141 | 18. júní | Reglugerð um breyting á reglugerð um innflutnings- | 
og gjaldeyrisleyfi nr. 35 19. febrúar 1970 .......... | 462 

156 | 18. júní Reglugerð um fasteignaskatt í Reykjahreppi, Suður- 
Þingeyjarsýslu „..........02000020 0... 00 502 

127 | 22. júní Auglýsing um breyting á auglýsingu um takmarkað 
leyfi til dagnótaveiða sumarið 1970 .............. 451—-452 

157 | 22. júní Reglugerð um hafnargjöld landshafnarinnar í Rifi á 
Snæfellsnesi .........000020020 0200. 503—-507 

128 | 23. júní | Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir eftirlit með 
öryggisráðstöfunum á vinnustöðum, nr. 2 18. janúar 
1964 ......0.2.22 0000 452 

129 | 25. júní Auglýsing um frestun á gildistöku reglugerðar sam- 
sönguráðuneytisins nr. 74/1970, um innheimtu þunga- } 
skatts samkvæmt ökumælum ...........000.0.0.. 452 

130 | 25. júní Auglýsing um frestun á gildistöku reglugerðar fjár- 
málaráðuneytisins nr. 94/1970 um innheimtu bif- 
reiðagjalda 0. fl. ..........000000 00... | 453 

142 | 26. júní Reglugerð um hækkun bóta samkvæmt lögum um al- | 
mannatryggingar ............0...0. 0... nn | 462 

131 | 29. júní Auglýsing um, að Norðurlandasamningur um almanna- 
skráningu taki til Færeyja ...........0....0000.000. 453 

158 | 29. júní Skipulagsskrá fyrir Jólagjafasjóð Guðmundar Andrés- 
sonar gullsmiðs ...........200000 0... en 508 

159 | 1. júlí Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð um Þórarin skóla- 
meistara Björnsson .........0020000. 00... 509 

102 | 6. júlí Auglýsing um afturköllun leyfis til síldveiða fyrir Suð- 
ur- og Vesturlandi til niðursuðu og beitu samkvæmt 
auglýsingu nr. 57 20. marz 1970 .........000000... 399 

103 | 6. júlí Auglýsing um bann við veiðum með botnvörpu, flot- 
vörpu, dragnót og herpinót á hrygningarsvæðum 
sildar í fiskveiðilandhelgi Íslands ................ 399-—-400 

160 | 6. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 214 25. október 
1966 um möskvastærð botnvörpunetja og lágmarks- 
stærðir fisktegunda ...............00..0000 00.00.0000. 510 

104 | 7. júlí Reglugerð um íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins .......... 401—-403 
120 | 7. júlí Bréf Menntamálaráðuneytisins um bindindiseftirlit í 

skólum ........00..0000 000 445 
132 | 9. júlí Auglýsing um breytingu nr. 2 við Lyfjaverðskrá II. 

Dyýralyf, A. Lyfjaefni og samsetningar, frá 15. október 
1965 ......20022.0022 00 453 

133 | 9. júlí Auglýsing um breytingu nr. 2 við Sérlyfjaskrá, Lyfja- 
verðskrá II, Lyfjagreiðsluskrá Tryggingastofnunar 
ríkisins frá 21. desember 1969 ..........0..0.00..... 454 

134 | 9. júlí Auglýsing um breytingu nr. 2 við Lyfjaverðskrá I frá 
20. janúar 1969 ........2.2020000000n0n en 454 

135 | 9. júlí | Reglur um kosningu í Æskulýðsráð ríkisins ........ 454—-455
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274 | 13. júlí Auglýsing um viðauka og breytingar nr. 3 við Sérlyfja- | 
skrá, Lyfjaverðskrá 11, Lyfjagreiðsluskrá Trygginga- 
stofnunar ríkisins frá 21. desember 1969 .......... 747 

161 | 21. júlí Samþykkt um breyting á samþykkt um stjórn Akur- 
eyrar nr. 143 29. ágúst 1966 ...................... | 510 

162 | 21. júlí Samþykkt um breyting á samþykkt nr. 12 5. febrúar 
1958 um breyting á samþykkt um stjórn bæjarmál- 

' efna Ísafjarðarkaupstaðar nr. 215 27. desember 1947 511 
163 | 30. júlí | Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð frú Sigurlaugar 

| Gunnarsdóttur frá Ási í Hegranesi „ene... | Hl1--512 
164 | 30. júlí | Samþykkt um sveitarstjóra í Eyrarbakkahreppi í Ár- 

LO NESSýslu .......0..0.000.00. ns. 512—513 
215 | 31. júlí Auglýsing varðandi hreindýraveiðar ................ 747 
137 | 5. ágúst Reglugerð um eftirlitsgjald lyfjabúða fyrir árið 1970 .. | 455--456 
167 | 7. ágúst | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 245 31. desem- 

ber 1963, um tekjuskatt og eignarskatt ............ 522— 523 
165 | 10. ágúst | Reglugerð um hækkun fæðingarstyrks samkvæmt lög- 

um um almannatryggingar ...........0..00........ 514 
136 | 11. ágúst | Auglýsing um leyfi til síldveiða fyrir Suður- og Vest- 

urlandi til niðursuðu og beitu .................... 455 
166 | 12. ágúst | Hafnarreglugerð fyrir Blönduós ..........0000.00.... 514--522 
180 | 12. ágúst | Auglýsing um notkun heimildar skv. 28. tl. 3. gr. toll- 

skrárlaga nr. 1/1970, um endurgreiðslur gjalda vegna 
skipasmíða og skipaviðgerða ..........0...00.000.. 561—-564 

168 | 17. ágúst | Reglugerð um heilbrigðisskoðun á sláturafurðum .... | 593..537 
198 | 17. ágúst | Auglýsing um styrki samkvæmt lögum um fávita- 

stofnanir ...........0....200 0. 577 
181 | 19. ágúst | Auglýsing um umferð og bifreiðastöður í Hafnarfirði 565 
169 | 21. ágúst | Reglugerð um söluskatt ...........020000. 000 587—-550 
170 | 25. ágúst | Auglýsing um staðfestingu á skipulagsuppdrættti af | 

Seláshverfi í Reykjavík RAÐAR FKR 551 
171 | 25. ágúst | Samþykkt um sveitarstjóra í Stokkseyrarhreppi, Ár- 

nessýslu ..............0.00 00... 551—559 
182 | 25. ágúst | Auglýsing um umferð í Reykjavík .................. 565 
172 | 26. ágúst | Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir Vatnsveitu 

Sauðárkrókskaupstaðar nr. 163 21. september 1959 .. | 559 553 
173 | 26. ágúst | Samþykkt fyrir  Vatnsveitufélag Stóra-Lambhaga- 

hverfis í Skilmannahreppi, Borgarfjarðarsýslu ... 553—-555 
174 | 27. ágúst | Samþykkt um sveitarstjóra í Eyrarsveit, Snæfellsnes- 

| SÝSIU ...0...00..000 00. 555—-556 
Í75 | 27. ágúst | Auglýsing um skipulag í Árskógshreppi í Eyjafjarðar- 

| Sýslu ..........0..0 556 
176 | 28. ágúst | Reglugerð um fasteignaskatt í Hofshreppi, Skagafirði 556 
177 1. sept. | Reglugerð um samræmt gagnfræðapróf ............. ö57—-558 
178 1. sept. ; Reglugerð um landspróf miðskóla ...........0....... öð8—560 
199 1. sept. { Reglur um greiðslur kostnaðar vegna ferðalaga á veg- |     um ríkisins ...........0...000.0. 00   ö/1—579
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179 9. sept. | Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskups | 
um, að Nauteyrarsókn verði skipt í tvennt, Naul- | 

'  eyrarsókn og Melgraseyrarsókn .......0.0000000... ö61 

200 9. sept. | Samþykkt um breyting á samþykkt um stjórn bæjar- 

| mála í Siglufjarðarkaupstað nr. 93 6. júní 1963 ... 580 

201 9. sept. | Reglugerð um breyting á reglugerð um kjarasamninga 

| | starfsmanna sveitarfélaga nr. 159 20. september 1962 | 580—-581 

202 í 11. sept. — Reglugerð um lánveitingar húsnæðismálastjórnar úr 

Byggingarsjóði ríkisins .......00000...0. 0... 581—591 
203 | 15. sept. ' Reglugerð um húsaleigumál ríkisins ................ 592 

208 | 21. sept. Reglugerð um fasteignaskatt í Fremri-Torfustaða- 
hreppi, Vestur-Húnavatnssýslu ..........0000000... 599 

218 | 24. sept. | Auglýsing um notkun heimildar í 17. tl. 3. gr. toll- 

| skrárlaga nr. 1 11. febrúar 1970, um lækkun gjalda 
| af hráefnum Í iðnaðarvörur .........0.000.0.0.000. 623—625 

219 | 25. sept. | Auglýsing um breyting á auglýsingu nr. 58 #1. marz 
1970, um lækkun aðflutningsgjalda af ýmsum 
VÖFUM 2....000s sn. 625 

209 | 30. sept. | Reglugerð um fasteignaskatt í Skarðshreppi, Skaga- 

| fjarðarsýslu ..........00.000.. 00. 599 
251 | 30. sept. Auglýsing um notkun heimildar í 53. tl. 3. gr. toll- 

| skrárlaga .........020000 0000. nn nn 686 

220 | 7. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Grindavíkur .............. 625—628 

221 | 9. okt. Samþykkt um hundahald í Þingeyrarkauptúni...... 628 

210 | 10. okt. Reglugerð um greiðslur sjúkratryggðra til samlagslækna 600 

222 | 15. okt. Skipulagsskrá fyrir  Fóðurverðlaunasjóð  Miðdala- 
hrepps ....00000 00 628—629 

293 | 15. okt. Reglugerð fyrir Rafveitu Snæfjallahrepps og Naut- 
eyrarhrepps .....02002000 000 630— 637 

994 | 16. okt. Reglugerð um fasteignaskatt í Leirár- og Melahreppi, 
Borgarfjarðarsýslu ..........20000 0000... 637 

911 | 19. okt. | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 301 10. desember 
| 1969, um fasteignamat og fasteignaskráningu ...... | 600 

295 | 99. okt. | Samþykkt um sveitarstjóra í Ölfushreppi í Árnes- | 

SÝSlU 20.00.0000. n0nn 637—638 
296 | 23. okt. Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskups 

Íslands um, að Njarðvíkursókn í Múlaprófasts- 
dæmi skuli sameinast Bakkagerðissókn í sama 
prófastsdæmi ......0..020000 nn 638 

299 | 26. okt. | Reglugerð um fasteignaskatt í Vestmannaeyjum ..... 640 

953 | 96. okt. Auglýsing um umferð í Reykjavík ................ 691 
227 | 27. okt. Samþykkt um forkaupsrétt Eskifjarðarhrepps á lóð- 

um og fasteignum á Eskifirði .................... | 639 

228 | 27. okt. Auglýsing um veitingu leyfa til reglubundins áætlun- ' 
| i  arflugs innanlands .........00000000 00... 0. 0... 639—640 

230 | 27. okt. Samþykkt fyrir veiðifélag Staðar- og Vatnadalsár .... | 640—641 

231 | 27. okt. — Samþykkt fyrir veiðifélag Hvítár og Norðlingafljóts | 642—643
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212 | 30. okt. Gjaldskrá og reglur fyrir Landssímann ............ ! 601 —617, 
213 | 30. okt. | Gjaldskrá um póstburðargjöld .................... 618—-619 
232 | 30. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Gerðahrepps .............. 643—646 
233 | 30. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Keflavíkur ................ 646—-650 
234 | 30. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Hveragerðis ................ 650—-653 
235 | 30. okt. | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Stokkseyrar .............. | 654—657 
236 | 30. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Eyrarbakka .............. | Gög—661 
237 | 30. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Selfoss ............0....... ' 662—-665 
238 | 30. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akraness ................ 666—669 
239 | 30. okt. Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir Hitaveitu 

| Hveragerðis nr. 187/1962 sbr. breyting nr. 142/1964 | 669—670 
240 | 30. okt. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 75 13. marz 

1969, fyrir veðdeild Landsbanka Íslands um útgáfu 
á 20. flokki bankavaxtabréfa samkvæmt lögum nr. 

| 73 frá 22. maí 1965 ...........0. 0000. 670 
254 | 30. okt. Auglýsing um umferð í Reykjavík ................ 691 
241 | 3. nóv. | Reglugerð um áfengisvarnanefndir ................ 670—672 
242 | 3. nóv. Reglugerð um eftirlaun til aldraðra félaga í stéttar- 

félögum ........0.....0 2 | 673—675 
243 | 3. nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð um veitingu 

lækningaleyfa og sérfræðileyfa nr. 39 19. marz 1970 | 676 
244 | 3. nóv. | Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöru- 
vð flutninga á félagssvæði  Vörubilstjórafélagsins 
ið Þróttar ........000000...0 676—677 
255 | 5. nóv. | Auglýsing um umferð í Kópavogi .................. 691 
245 | 6. nóv. | Skipulagsskrá Styrktarsjóðs Þórbergs Þórðarsonar 

' og Margrétar Jónsdóttur ........0.00000. 677—678 
246 | 6. nóv. | Auglýsing um tollverð notaðra bifreiða ............ 678—679 
256 | 6. nóv. | Auglýsing um umferð í Reykjavík ................ 692 
247 | 10. nóv. Skipulagsskrá um Menningarsjóð Borgarness ...... 679—-680 
248 | 10. nóv. Reglugerð um gjöld fyrir skoðun, skráningu og mæl- 

| ingu skipa 0. fl. ..........0..000.00 00 680—683 
249 | 10. nóv. | Reglugerð um laun skipaskoðunarmanna ríkisins, | 

sem ekki eru á föstum launum .................. 684 
250 | 18. nóv. Gjaldskrá fyrir Keflavíkurflugvöll ...........,...... 685—686 
299 | 18. nóv. | Auglýsing um umferð í Reykjavík .................. 787 
259 | 24. nóv. | Auglýsing um hámarkshraða ökutækja í Kópaskers- 

| | KAUÞEÚNI ......... 695 
260 | 24. nóv. | Reglur um auðkenni blindra ...............0.0.0.... 695—696 
261 | 26. nóv. | Reglugerð fyrir Garðyrkjuskóla ríkisins á Reykjum í 

| Ölfusi „0... ' 696—708 
262 | 26. nóv. | Reglugerð um viðauka við reglugerð nr. 56 26. marz | 

'C'1953 um mat á frystum fiski til útflutnings ...... | 109 
257 | 30. nóv. | Reglugerð um gerð og afhendingu aðflutningsskýrslu '} 

til tollmeðferðar .............0..0 00. 693 
263 3. des.   ' Reglugerð um alþjóðlegt fiskveiðieftirlit utan landhelgi | 

og fiskveiðilögsögu | 109—713
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| | 
276 | 3. des. Auglýsing um skipulag í Svarfaðardalshreppi í Eyja- | 

“ fjarðarsýslu ......2.02.000000 00 741 
271 3. des. Auglýsing um umferð í Reykjavík ........0.0.0.0.0..... 148 
278 | 3. des. Auglýsing um umferð í Reykjavík .........0.0.000... 748 
258 | 8. des. Reglugerð um ritun auðkennisnúmers innflytjenda á 

| aðflutningsskýrslu ..........0....0 0000... 693—694 
281 | 8. des. Reglugerð fyrir Heilsuverndarstöð Selfoss .......... 752-758 
272 | 9. des. Reglugerð um Byggingarsjóð verkamanna og verka- | 

mannabústaði .............22.000.00 0. nn 139—746 
283 | 11. des. Reglugerð um Hitaveitu Dalvíkur ...........0.0.000.. 194-758 
284 { 11. des. Gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur .........0...0.000000.000.. 758-760 

280 | 15. des. Reglur um félagsheimilið Valfell, Borgarhreppi, Mýra- 
SÝSIU .....0..0000000 00 750-752 

282 | 16. des. Samþykkt um hundahald í Súðavíkurkauptúni í N.-Ísa- 
fjarðarsýslu ......,...2.220000. 0000 753-754 

300 | 16. des. Auglýsing um umferð á Akureyri .......0.0000000.. 788 
285 | 18. des, Gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur ..................0... 760-762 
286 | 18. des. Samþykkt um Heilbrigðismálaráð Reykjavíkurborgar . 762-764 
287 | 21. des. Reglugerð um hækkun bóta samkvæmt lögum um al- 

mannatryggingar ........000000000. 765 

288 | 22. des. Reglugerð um iðgjöld hinna tryggðu og atvinnurekenda 
til lífeyrisdeildar almannatrygginga árið 1971 ...... 765 

289 | 22. des. Reglugerð um búnað og rekstur lyfjagerða og lyfjaheild- 
sala og eftirlit með þeim .........0.0000 0000... 0... 166-773 

279 | 24. des. Auglýsing um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka .. 749 

290 | 28. des. Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Jóhönnu Sigurjóns- 
dóttur frá Saurbæ .......00.0.0200 0000. 773-T14 

291 | 30. des. Skipulagsskrá fyrir minningarsjóð frú Dönu Jóhannes- 
dóttur frá Sæborg, Ólafsfirði .................... 774-715 

292 | 30. des. Reglugerð um breyting á reglugerð um kjarasamninga 
starfsmanna sveitarfélaga nr. 159 frá 20. september 
1962 .......000000 nr 775 

298 | 30. des. Samþykkt fyrir Vatnafélagið Landvörn í Skagafirði .. | 785— 787 

Reikningar. 

108 Reikningur Framleiðnisjóðs landbúnaðarins ........ 429—-430 
109 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Símon- 

ar Bjarnarsonar Dalaskálds og Margrétar Sigurðar- 
dóttur konu hans fyrir árið 1968 ......0000000000.. 430 

110 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Símon- 
| ar Bjarnarsonar Dalaskálds og Margrétar Sigurðar- 
| dóttur konu hans fyrir árið 1969 .....0.0.000.000.. 431 

111 | Reikningur Iðnlánasjóðs fyrir árið 1969 ............ 431—433 

112 í Reikningur Minningargjafasjóðs Landspítala Íslands 
1969 .........00 00 434—437 

113 | Reikningur sjóðsins Gerðuminning árið 1969 ........ 431—438 

114 Í Reikningur Barnaspíitalasjóðs Hringsins árið 1969 .... | 438—440  
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115 Reikningur Áhaldasjóðs Barnaspítalasjóðs Hringsins | 
árið 1969 ..........000.0002 000. 440 

116 Reikningur Jólaglaðnings og hjálparsjóðs Gunnlaugs 
Bjarna árið 1969 ............20000 00. nn 441 

117 Reikningur Minningarsjóðs Gunnars Jakobsen, árið 
1969 .....2.0022 0022 441—-442 

118 | Reikningur Minningarsjóðs Kristínar V. Jakobsen árið 
| 1969 .....0..000000. 0 rðr 442 

119 | Reikningar Verzlunarbanka Íslands hf. fyrir árið 1969 | 443—445 
183 Reikningur Minningarsjóðs Guðfinnu Einarsdóttur 1969 566 
184 | Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Stein- 

| unnar Sighvatsdóttur og Magnúsar Ólafssonar, árið 
| 1969 .....0......000. 00 566 

185 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs 
| Vestur-Ísafjarðarsýslu, árið 1969 .......0.00000...... 567 

186 | Reikningur yfir tekjur og gjöld þeirra, sem bíða tjón 
| | af jarðeldum, árið 1969 .........000.0000.00.0.... 567 

187 | Reikningur yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stíigs, árið 
| 1969 ......%000000 00 568 

188 | Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians | 
| konungs X og Alexandrine drottningar, árið 1969 .. öð8 

189 | Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla J. | 
| Nikulássonar, árið 1969 ........0000000. 0 | 569 

190 í Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins | 
Tuliníus, árið 1969 ........0.000.0022 00 | 569 

191 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs sjó- 
| manna, árið 1969 ........02..000 0000 nr nr 570 

192 Reikningur yfir tekjur og gjöld Grimseyjarsjóðs W. | 
| | Fiske, árið 1969 ...........0.000 0000 | 570 

193; | Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Jó- | 
| hanns Jóhannssonar og Sigurbjargar Guðnadóttur, | 

| | árið 1969 ...........00.0 0000 | 571 
194 | Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. ; 
1 | Fischer, árið 1969 .......0...0000 0. (579 

195 ; ' Reikningar Samvinnubanka Íslands hf. — með úti- | 
| | búum — árin 1968 og 1969 ......0000000000. 0... „ 572—575 

196 ; | Reikningur yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs | 
| | Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og frú Þórunnar | 

| Hannesdóttur, árið 1969 .........0000 000... | 575—576 

197 : ' Reikningur yfir tekjur og gjöld samgöngubótasjóðs 
| Páls Jónssonar, árið 1969 ......00.00000000. 0... 576 

204 ' Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Friðriks | 

| | konungs Áttunda, árið 1969 .......00000.0 0000... | 598 

205 ! Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns 
| konungs Níunda, árið 1969 ........0..0000 0000... | 598--504 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Framfarasjóðs Jóns | 206 | 
prófasts Melsteds og frú Steinunnar Bjarnadóttur 
Melsteds, árið 1969 ............2000 öðd
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207 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Giga's, | 
árið 1969 ..........202 000 | 595 

Lagabirting .......2....2..2000 0000 ' 595--598 

214 | Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins Þor- | 
valdarminning árið 1969 .......02000000 0000... 620 

215 Reikningur yfir tekjur og gjöld C. Liebes árið 1969 .. | 620—621 
216 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra | 

og þurfandi þjóðjarðalandseta í hinu fyrrverandi | 
Suðuramti árið 1969 ............. ERROR | 621 

217 Reikningur Byggingasjóðs Listasafns Íslands árið 1969 622 
264 Reikningur Berklavarnasjóðs Ólafs Halldórssonar .... | 714 
265 Reikningur Styrktarsjóðs til Svíþjóðarferða .......... | 714— 715 
266 Reikningur Minnisvarðasjóðs Hannesar Hafstein .... | 115 
267 Reikningur Gjafar Jóns Sigurðssonar .............. 716 

268 Reikningur Sjóðs Morten Hansen til stofnunar kennslu 
áhaldasafns í Reykjavík ..........0.0000.0.. 0... 116—-717 

269 Reikningur Thorkilliisjóðs .......................... 717—718 
270 Reikningur Bjargráðasjóðs Íslands ............ A 718—722 
271 Reikningur Tryggingastofnunar ríkisins ............ 123—139 

293 Reikningur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 1969 ........ 716 
294 Reikningur Minningarsjóðs Þórleifar Kr. Sigurðardóttur 

ljósmóður frá Kóngsbakka árið 1969 .............. 171 
295 Reikningur Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir 

árið 1969 .............. es 777-180 
296 Reikningur Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir 

árið 1969 (Bráðafúadeild). ..............0..0..00.... ' 780-782 

297 Reikningur Félagsstofnunar stúdenta ................ | 782-784 

302 Vörumerki ................2.. 0... | 789—-988 

303 Heiðursmerki ......................0 0... | 988—992 

304 Einkaleyfi ..............0...00 200. 992—-996 

305 Embætti, sýslanir m. m. .........0..0.2.. 00... | 996—-1015 

306 Sendiherrar og ræðismenn ........... FR | 1014 

307 Skrá um ný hlutafélög .............0.00...00000.... 1015—1018 

308 Skrá um ný samvinnufélög ..................0.0... | 1018 

309 Skrá um firmatilkynningar ...........2............ 1018—-1029 

Lagabirting (............0..0...0 1029—1030    



Registur 

nafna og orða. 

A, Á. 
Adamsen, Aase, 991. 

' Atl Dagbjartsson, 1007. 

Aðalskipulag, Reykjavík, tilk., 307; Sauð- 
árkrókur, augl., 484. 

Aðalgeir Aðalsteinsson, 997. 

Aðalsteinn Pétursson, 1011. 

Aðflutningsgjöld, lækkun, augl., 625. 

693; ritun auð- tollmeðferðar, rg., 

Atvinnuleysistryggingar, Árskógshreppur, 
augl., 206. 

Auður Auðuns, 1010. 

Austur-Skaftafellssýsla, sýsluvegasjóður, 
sþ., br., 201—202. 

 Áfengisvarnanefndir, rg., 670—672.,, 
Aðflutningsskýrsla, gerð og afhending til Á 

í Ágúst Guðröðarson, 1011. 
kennisnúmers innflytjenda, rg., 693— | 
694. 

Afgreiðslutími verzlana, Hafnarfjörður, 
sþ., br., 232; Höfn, sþ., 185--187 

Agnar Ingólfsson, 1008. 
Agnar KI. Jónsson, 1000, 1001, 1004 (2), 

1005, 1010. 
Akranes, rafveita. gjsk., 666—669; um- 

ferð, augl., 449. 
Akureyrarkaupstaður, lögreglusamþykkt, 

br., 239. 
Akureyri, rafveita, gjsk., 342—344; stjórn, 

sþ., br., 510; umferð, augl., 788; vatns- 
veita, gjsk., br., 359—-361. 

Almannaskráning, Færeyjar, augl., 453. 
Almannatryggingar, hækkun bóta, 

462, 765; iðgjöld til lífeyrisdeildar, rg., 
765. 

Almar Grímsson, 1011. 
Andersen, Svend, 990. 
Andrea Sigurðardóttir, 996. 
Angantýr Einarsson, 1010. 
Anna Björnsdóttir, 1006. 

Anna Kristjánsdóttir, 998. 
Anton V. Jóhannsson, 997. 
Ari V. Ragnarsson, 997. 
Arngrímur Björnsson, 1009. 
Arngrímur Sigurðsson, 1005. 
Arnheiður Eggertsdóttir, 997. 
Arnheiður Jónsdóttir, 998. 
Astavin, Sergei Timofevevitch, 1014. 

rg.,   

Ágúst Böðvarsson, 1012. 

Ágúst B. Karlsson, 1002. 
Ágúst Óskarsson, 1009. 
Ágúst Sigurðsson, 1011. 
Áhaldasjóður Barnaspítalasjóðs Hrings- 

ins, rkn., 440. 
Árni Árnason, 1000. 
Árni Þ. Árnason, 1001. 
Árni Ársælsson, 1008. 
Árni Gunnarsson, 1004. 
Árni Þór Jónsson, 1003. 
Árni Snævar, 1000. 

Árni Tryggvason, 999, 1002, 1003, 1004, 
1012. 

Árskógshreppur, atvinnuleysistryggingar, 
augl., 206; skipulag, augl., 556; vinnu- 
miðlun, augl., 206. 

Ásbjörn Sigurgeirsson, 1005. 
Ásdís Skúladóttir, 1007. 
Ásgeir Ó. Einarsson, 1006. 
Ásgeir B. Ellertsson, 1001. 
Ásgeir Friðjónsson, 1003. 
Ásgeir Guðmundsson, 1002, 1009. 
Ásgeir Jónsson, 1007. 
Ásgeir Karlsson, 1011. 
Ásgerður Jónsdóttir, 997. 
Ásmundur Brekkan, 1011. 

Ásmundur Guðmundsson, 1009. 

Ásmundur Jóhannsson, 1002. 

Ásta Hannesdóttir, 998. 
Áætlunarflug innanlands, veiting leyfa, 

augl., 639—640.



XVI 

B. 
Baldur Guðvinsson, 1001. 

Baldur Oddgeirsson, 1012. 

Baldvin Jónsson, 989. 

Balthazar-Christensen, Jörgen, 989. 
Bardenfleth, Birte, 991. 

Barnaspítalasjóður Hringsins, rkn., 438 

Barnaverndarnefnd, Reykjavík, rg., 388 
—389. 

Bayerschmidt, Carl R., 991. 

Bára Kjartansdóttir, 998. 
Bengtson, Erling Blöndal, 992. 

Benoist, Philippe, 1014. 

Bergljót Halldórsdóttir, 1011. 
Bergur Bjarnason, 1000. 
Bergur Felixson, 996. 
Bergur Guðnason, 1002. 

Bergþóra Sigurðardóttir, 1004. 
Berklavarnarsjóður Ólafs Halldórssonar, 

rkn., 714. 
Bernharður Guðmundsson, 1013. 

Bifhjól, rg., 389—-390. 
Bifreiðagjöld, augl., 453; rg., 383—-387. 
Bifreiðamál ríkisins, rg., 191—193. 
Bifreiðar, tollverð, augl., 678—679. 
Bindindiseftirlit í skólum, stj.bréf, 445. 

Birgir Karlsson, 1006. 
Birgir Möller, 1001. 
Birgir Sveinbjörnsson, 1007. 
Birgir D. Sveinsson, 997. 
Birgir Thorlacius, 999, 1002. 
Biskupstungnahreppur, fasteignaskattur, 

rg., 203. 
Bjargráðasjóður Íslands, rkn., 718--722. 
Bjarnfríður Jónsdóttir, 997. 
Bjarni Beinteinsson, 1004. 
Bjarni Guðmundsson, 1003. 

Bjarni Br. Jónsson, 999. 
Bjarni Vilhjálmsson, 1012. 
Björg Sigurðardóttir, 997. 
Björgvin Guðmundsson, 1000. 
Björgvin M. Óskarsson, 1009. 
Björk Thomsen, 998. 
Björn Bjarnason, 999, 1005. 
Björn Ingi Finsen, 1009. 
Björn Friðfinnsson, 1004. 
Björn Þ. Guðmundsson, 1002. 
Björn Hermannsson, 1000. 
Björn Úlfar Sigurðsson, 1007. 
Blindir, auðkenni, rg., 695--696. 
— 

sag 

{ 

  

' Blönduós, hafnarrg., 514—522. 

Borgarhreppur, fasteignaskattur, rg., 331. 
| Borgarnes, rafveita, gjsk., 395—-398. 
Botnvörpunet, möskvastærð, rg., br., 510. 

Bragi Árnason, 1010. 

Bragi Ásgeirsson, 1002. 
Brank, Kaj, 991. 
Brynjólfur Gíslason, 999. 
Brynjólfur Ingólfsson, 989, 1001. 
Brynjólfur Karlsson, 1005. 
Brynjólfur Sigurðsson, 999, 1010. 

Brynjólfur Sveinsson, 988. 
Byggingarsjóður, Listasafns Íslands, rkn., 

622; ríkisins, lánveitingar, rg, óði— 

591; verkamanna, rg., 739— 746. 

Byggingarsamþykkt, Mosfellshreppur, 
viðauki, 470--473; Reykjavík, br., 332. 

Bæjanöfn, 207. 

Börn og ungmenni, vernd, rg., 403—-423. 

C. 
Christensen, Frida, 1003. 

Christensen, H., 991. 
Christensen, Peter Martensen, 991. 

Coimbra, Jorge Bebiano Correia do 

Amaral, 989. 
Connell, James K., 1014. 

D. 
Dagan, Avigdor, 1014. 

Dalvík, hitaveita, gjsk., 758—760, rg.; 

754—-758; hundahald, sþ., 429. 
Davíð Davíðsson, 1011. 

Deruginsky, Wladimir, 991. 

Dillon, Brendan, 1014. 

Dísilbifreiðar, þungaskattur, augl., 394. 
Dragnótaveiðar, takmarkað leyfi, augl., 

449—-451; augl., br., 461—452. 
Dundas, Leif, 989, 1003. 

E. 
Edda Óskarsdóttir, 1007. 
Edward Fredriksen, 1003. 

EFTA -tollmeðferð, augl., 1-—-182. 
Eftirlaun til aldraðra í stéttarfélögum, rg., 

673—675. 
Egge, Klaus, 990. 
Eggert Þ. Briem, 1000. 
Eggert Kristjánsson, 1005. 

| Egill S. Egilsson, 1005. 
Eignarskattur, 

522—-523. 
tekjuskattur, rg., br.



XVI 

Einar Arnalds, 1000. 

Einar Árnason, 1009. 

Einar Benediktsson, 988, 1001, 1002. 

Einar Benediktsson, 1011. 

Einar Gíslason, 1007. 
Einar Guðfinnsson, 999. 

Einar Guðmundsson, 998. 

Einar Rafn Haraldsson, 998. 

Einar Jónsson, 988. 
Einar Magnússon, 1005. 
Einar Magnússon, 1012. 
Einar Ragnarsson, 1006. 

Einar Ól. Sveinsson, 1013. 

Einar Torfason, 1000. 

Einar V. Vilhjálmsson, 1000. 
Einkaleyfi, 992—-996. 
Eiríkur Benedikz, 1001. 

Eiríkur Briem, 988. 

Ellert B. Sigurbjörnsson, 997. 
Ellert Þorvaldsson, 1008. 

Embætti, sýslanir m. m., 996— 1013. 
Endurgreiðsluheimild, hráefni til iðnað- 

ar, augl., 274—975; iðnaðarvélar, augl., 

273—274. 
Erla Eggertsdóttir, 1011. 
Erla Geirsdóttir, 1008 (2). 
Erna Guðmundsdóttir, 998. 

ískifjarðarhreppur,  forkaupsréttur á 

lóðum og fasteignum, sþ., 639. 
Ester Karvelsdóttir, 1005. 

Eva Sóley Rögnvaldsdóttir, 998. 
Eyjólfur Magnússon, 1008. 
Eyrarbakkahreppur, sveitarstjóri, sþ., 

512—-513. 
Eyrarbakki, rafveita, gjsk., 279—283; 

656—661. 
Eyrarsveit, sveitarstjóri, sþ., 555—-556. 

F. 
Fasteignamat, fasteignaskránins, rg., br., 

600. 
Fasteignaskattur, Biskupstungnahreppur, 

rg., 203; Borgarhreppur, rg., 331; 
Fremri-Torfustaðahreppur, rg., 599; 
Garðahreppur, rg., 203; Hofshreppur, 

rg., 556; Leirár- og Melahreppur, rg., 

637; Reykjahreppur, rg., 

fjarðarhreppur, rg., 241; Rípurhreppur, 
rg., 489; Skarðshreppur, rg., 599; 
Skeiðahreppur, rg., 214; 

  
502; Reykjar- ! 

Skútustaða- 

hreppur, rg., 214; Vestmannaeyjar, rg., 

640. 
Fávitastofnanir, augl., 577. 

Feldstedt, Holger Otto, 991. 

| Felix Ólafsson, 1006. 
| Ferðalög, á vegum ríkisins, r., 577—-079. 

Félagsheimili, Valfell, r., 750— 752. 
Félagsmálaráð, Reykjavík, rg., 388—389. 
Félagsstofnun, stúdenta, rkn., 782—-784. 

Finnbogi Bútur Þorvaldsson, 989. 
Firmatilkynningar, skrá, 1018—-1029. 

Fisher, Paul, 990. 

Fiskimálaráð, rg., 210—-213. 
Fiskur, eftirlit og mat á ferskum, rg., 

292—302; til útflutnings frystur, rg., 

709. 
Fiskveiðieftirlit, alþjóðlegt utan land- 

helsi og fiskveiðilögsögu, rg., 709-—-713. 
Fogh-Andersen, H., 991. 
Framfarasjóður Jóns prófasts Melsteds 

og frú Steinunnar Bjarnadóttur Mel- 

steds, rkn., 594. 
Framhaldsdeildir, gagnfræðaskóla, 

339—-341; 380—-382; 391—394. 
Framhaldsnám, úthlutun styrkja, r., 447 

—-448. 
Framleiðnisjóður, landbúnaðarins, rkn., 

429—430. 
Frederiksen, Frank, 992. 

Fremri-Torfustaðahreppur, 
skattur, rg., 599. 

Friðbjörn Benónýsson, 997. 
Frey, Hans, 1004. 

Friðbjörn Benónýsson, 997. 
Friðjón Skarphéðinsson, 1012. 
Friðrik Einarsson, 989. 

Friðrik R. Guðmundsson, 998. 
Friðrik Þorvaldsson, 1006. 
Fæðingarstyrkur, rg., 514. 
Færeyjar, almannaskráning, augl., 453. 

  

rg., 

fasteigna- 

G. 
Gagnfræðapróf, rg., 557—-558. 
Gagnfræðaskólar, framhaldsdeildir, 

339—341; 380—382; 391—-394. 
Garðahreppur, fasteignaskattur, rs., 203. 
Garðyrkjuskóli ríkisins, rg., 696--708. 
Gauti Arnþórsson, 1007. 
Gavrilovic, Valdimir, 1002. 

Geir Hallgrímsson, 989. 

ef 
Iá., 

 



XVvtIl 

Gerðahreppur, rafveita, gjsk., 377--380; í 

634—646. 

Gerðuminning, rkn., 437—-438. 

Gevers, Baron W. J. G., 1014. 

Gissur Ó. Erlingsson, 1004. 
Gígja Gunnlaugsdóttir, 1009. 
Gísli Blöndal, 1000. 

Gísli Ólafsson, 1005. 
Gísli V. Sigurðsson, 1018. 
Gjafasjóður C. Liebes, rkn., 620—-691. 
Gjöf Jóns Sigurðssonar, rkn., 716. 
Gottskálk Rögnvaldsson, 1010. 

Grétar Ólafsson, 1003. 

Grétar Áss Sigurðsson, 1004. 

Grindavík, rafveita, gjsk., 625—628. 
Grímsey, hafnarrg., br., 483—484. 

Grímseyjarsjóður W. Fiske, rkn., 570. 
Grundarfjörður,  hafnarrg,  317--395; | 

skipulagsuppdráttur, augl., 213. 
Guðbjartur Stefánsson, 1005. 

Guðfinna Svava Sigurjónsdóttir, 1009. 
Guðjón Guðjónsson, 1011. 
Guðjón E. Jónsson, 998. 
Guðjón Ólafsson, 1007. 
Guðlaug Kristófersdóttir, 998. 

Guðmundur Björnsson, 1010. 
Guðmundur Eggertsson, 1008. 
Guðmundur Elíasson, 1007. 
Guðmundur 1. Eyjólfsson, 1013. 
Guðmundur 

Guðmundur 

Guðmundur 

Guðmundur 

Guðmundur 

Guðmundur 

Guðmundur 

Guðmundur 

Guðmundur 

Guðmundur 

ruðmundur 

Guðmundur 

Guðmundur 

Guðmundur 

Gíslason, 996. 

Hallgrímsson, 999. 

Hansen, 1007. 

Hermannsson, 997. 
L. Jóhannesson, 1002. 

Magnússon, 997. 

Magnússon, 1000. 

Kr. Ólafsson, 1008. 

P. Ólafsson, 1004. 

Pálmason, 999. 
Sigurðsson, 1001. 
Sigvaldason, 999. 
Sveinsson, 998. 
Þorláksson, 1008 (2). 

Guðni Guðmundsson, 999, 1005. 

Guðni Kjartansson, 1005. 
Guðni Þorsteinsson, 1012. 

Guðný Ýr Jónsdóttir, 1007. 
Guðríður Sveinsdóttir, 998. 
Guðrún B. Björnsdóttir, 998. 
Guðrún Eins irsdóttir, 998. 

Guðrún K. Guðmundsdóttir, 1007. 

| Guðrún 

| Gullbrúðkaupssjóður 

| Gunnar 

| Gunnar 
' Gunnar 
| Gunnar 

| Gunnar 

  

Guðrún J. Halldórsdóttir, 1004. 

Guðrún Elín Klemenzdóttir, 998. 

Guðrún Leifsdóttir, 998. 

Guðrún Ólafsdóttir, 1003. 

Guðrún Pétursdóttir, 997. 

Guðrún M. Sveinsdóttir, 998. 

Hlín Þórarinsdóttir, 1008. 

Bjarna amtmanns 
Þorsteinssonar og frú Þórunnar Hann- 
esdóttur, rkn., 575—576. 

Gunnar Björnsson, 989. 
Gunnar H. Gunnlaugsson, 1012. 

Halldórsson, 998. 

Jónsson, 1012. 

Magnússon, 1002. 

Sigurðsson, 989. 

Thoroddsen, 999, 1010. 

Gunnlaugur B. Geirsson, 1002. 
| Gunnlaugur Þ. Ingvarsson, 1006. 
' Gunnlaugur Jónasson, 999. 
Guðmundur Norðdahl, 997. 

Gunnþór Sólmundur Jónsson, 1009. 

Gylfi Ísaksson, 1013. 

H. 
Hackney, Roger, 990. 
Hadden jr., Mayo A., 992. 

Hafnarfjörður, afgreiðslutími verzlana, 
sþ., br., 232; leigubifreiðar, rg., br., 331; 
umferð, augl., 565. 

Hafnarkauptún, hafnarrg., 308-——316. 
Hafnarreglugerð, Blönduós, 514—522; 

Grímsey, br., 483—-484; Grundarfjörður, 
317—-825; Hafnarkauptún, 308—316; 
Höfðakaupstaður, br., 250—-253; Ólafs- 

vík, 264—-272; Siglufjarðarkaupstaður, 

br., 187—191; Stykkishólmur, 489—-499; 
Tálknafjörður, 241—249; Vestmanna- 

evjar, 253—264; Þorlákshöfn, 215— 
223; Örlygshöfn, br., 249. 

Hafsteinn Björnsson, 1005. 

Hafsteinn Hafsteinsson, 999. 
Hafsteinn Þorvaldsson, 1013. 

Halford-McLeod, 990. 

Halla Bergs, 1011. 
Halldór Baldursson, 1013. 

Halldór Guðjónsson, 1009. 
Halldór V. Guðnason, 1012. 

Halldór Jónatansson, 989. 

Halldór Jónsson, 1012. 

Halldór H. Jónsson, 989. 

  

 



XIX 

Halldór S. Kristjánsson, 1010. 
Halldór Pálsson, 999. 

Halldór V. Sigurðsson, 1000. 

Hallfreður Örn Eiríksson, 998. 
Hallgrímur Dalberg, 1000, 1008. 

Hallgrímur Sveinsson, 998. 

Hammershaimb, V. U., 991. 

Hannes Trausti Bjarnason, 1003. 

Hannes Blöndal, 1012. 

Hannes Davíðsson, 1001. 

Hannes Hafstein, 1010. 

Hannes Jónsson, 1001 (2). 
Hannes Kjartansson, 1008. 

Hannes Þ. Sigurðsson, 1013. 

Hansen, Peter, 991. 

Haraldur Bessason, 989. 

Haraldur Erlendsson, 998. 

Haraldur Jóhannessen, 989. 

Haraldur Kröver, 989, 999, 

1004 (2). 
Haraldur Pálsson, 989. 

Haraldur Sigurðsson, 1013. 
Hartling, Paul, 990. 
Haukur F. Filippusson, 1002. 
Heiðursmerki, 988--992. 

Heilbrigðismálaráð  Reykjavíkurborgar, 
sþ., 762— 764. 

Heilbrigðisskoðun, sláturafurða, rg., 5 
— 5387. 

Heilsuverndarstöð, Kópavogur, rg., 
209; Selfoss, rg., 752—753. 

Helga Kristín Möller, 998. 
Helga Sigurbjörnsdóttir, 1007. 
Helgi Gíslason, 1012. 
Helgi Zoéga, 1004. 

Henrik Danaprins, 990. 

Henrik Sv. Björnsson, 1003, 1012. 
Herdís Guðmundsdóttir, 1004. 

Herdís Oddsdóttir, 998. 
Hermann J. Ásgeirsson, 1002. 
Hermann Níelsson, 1007. 

Heuser, L., 991. 

Hitaveita, Dalvík, 

1002, 1003, 

rg., 754—758; gjsk., 
758— 760; Húsavík, rg., 473—-483;, gjsk., 
760— 762; Hveragerði, gjsk., br., 669— | 

670. 
Hjálmar R. Bárðarson, 1006. 

Hjálmar Vilhjálmsson, 1000 (2). 
Hlutafélög, skrá um ny, 1015—-1018. 
Hofheimar, Alan J., 1003. 
Hofshreppur, fasteignaskattur, rg., 556. 

| Holræsi, Vogum, rg., 272—-273. 
' Hopper, Ívar, 991. 
' Houston, Daniel Douglas, 992. 
' Hrafn Bragason, 1004. 

    

Hrafn Vestfjörð Friðriksson, 1007. 
Hrafnkell Ásgeirsson, 1005. 

Hráefni, til iðnaðar, endurgreiðsluheim- 

ild, augl., 274--275. 
Hrefna Markan Harðardóttir, 998. 

Hrefna Ingimarsdóttir, 998. 
Hreindýraveiðar, augl., 747. 
Hreinn Sveinsson, 1002. 
Hringskyrfi, á nautgripum, augl., 746. 

Hróbjartur Ragnar Einarsson, 1004. 
la Huerta, Juan de las Barcenas y de, 

1014. 
Hundahald, Dalvík, sþ., 429; Súðavíkur- 

kauptún, 753— 754; Þingeyjarkauptún, 

628. 
Húsaleigumál, ríkisins, rg., 592. 
Húsavík, hitaveita, rg., 473—483; gjsk., 

760--762; rafveita, gjsk., 361—363. 
Húsnæðismálastjórn, Bvggingarsjóður 

ríkisins, rg., 581—-591. 
Hveragerði, hitaveita, gjsk., br., 669—670; 

rafveita, gjsk., 287—-291; rafveita, gjsk., 

650-— 653. 
Höfðakaupstaður, hafnarg. rg., br., 250-- 

253. 
Höfn, afgreiðslutími verzlana, sþ., 185— 

187. 
Hörður Ágústsson, 1001. 
Hörður Helgason, 1001. 

Hörður Zóphoníasson, 1006. 

Hörður Þorleifsson, 1006. 
Höskuldur Jónsson, 1000. 

  

1, Í 
Iðnaðarbanki Íslands, rg., br., 332. 

Iðnaðarvélar, notkun endurgreiðsluheim- 

ildar, augl., 273—274. 
Iðnaðarvörur, lækkun gjalda, augl., 623 
—625. 

Iðnlánasjóður, rkn., 431-—-433. 

Inga Svava Ingólfsdóttir, 1013. 
' Inga Þórarinsdóttir, 997. 

Ingi Hilmar Ingimundarson, 1004. 
Ingibjörg Böðvarsdóttir, 1000. 
Ingibjörg Gísladóttir, 997. 
Ingibjörg Valdimarsdóttir, 998. 
Ingólfur Ágústsson, 989.



XX 

Ingólfur Árnason, 1006. 
Ingólfur Hjaltalín, 1008. 
Ingólfur Hjartarson, 1013. 
Ingólfur H. Þorsteinsson, 1003. 
Ingrid Danadrottning, 990. 
Ingunn Jakobsdóttir, 1004. 

Ingvar S. Pálmason, 989. 

Ingvar Vilhjálmsson, 999. 

Ingvar Þórðarson, 1012. 

Ingvi Ingvarsson, 1001. 
Ingþór Indriðason, 1008. 

Innflutnings- og sjaldeyrisleyfi, rg., 229 
—231; rg., br., 462. 

Innheimta, ýmissa gjalda með viðauka, 

augl., 749. 
Íbúðarhúsnæði, í eigu ríkisins, rg., 401— 

403. 
Ísafjörður, rafveita, sijsk., 

stjórn bæjarmálefna, sb., 
valnsveita, gjsk., 366—367. 

845 

br., 

347; 
511; 

  

J. 
Jakob Gislason, 999. 

Jelsbak, Jens, 991. 

Jessen, Ulf, 991. 

Johannisson, Ture G., 990. 

Johnson, Paul Sveinbjorn, 1002. 
Jóhann Gíslason, 1006. 

Jóhann Guðmundsson, 1003. 

Jóhann Hafstein, 988, 1010. 

Jóhann Sigurjónsson, 1009. 
Jóhann Gunnar Þorbergsson, 1002. 
Jóhann Þórarinsson, 998. 

Jóhanna Jóhannesdóttir, 1007. 

Jóhanna Karlsdóttir, 998. 

Jóhanna Sigmarsdóttir, 1009. 
Jóhanna Ígmundsdóttir, 998. 
Jóhannes Guðfinnsson, 1001. 

Jóhannes L. L. Helgason, 1004. 

Jóhannes Nordal, 988. 

Jólaglaðnings- og hjálparsjóður 

laugs Bjarna, rkn. 441. 
Jón L. Arnalds, 1003. 

Jón Ágústsson, 1007. 
Jón Ásbjörnsson, 998. 
Jón Á. Gissurarson, 997. 

Jón Guðgeirsson, 1013. 
Jón M. Guðmundsson, 1007. 

Jón Páll Halldórsson, 999. 

Jón Baldvin Hannibalsson, 

Jón R. Hjálmarsson, 1006. 

Gunn- 

1006. 

  

Jón Ingimarsson, 1011, 1013. 

Jón Ísfeld, 1009. 
Jón Jóhannesson, 1006. 

Jón Þór Jónsson, 997. 

; Jón Ævar Karlsson, 1002. 

Jón Kjartansson, 1004. 
| Jón J. Níelsson, 1007. 

! Jón Ólafsson, 1000. 
Jón S. Ólafsson, 1000. 

Jón Magnús Pétursson, 1007. 

Jón Samsonarson, 999. 

Jón Sigurðsson, 988. 
Jón L. Sigurðsson, 1004. 
Jón Sigurpálsson, 1002. 

Jón Snæbjörnsson, 1013. 
Jón Stefánsson, 1007. 

Jón Strandberg, 1000. 

Jón Thors, 1001. 

Jóna Ólafsdóttir, 997. 
Jónas Gíslason, 1010. 

Jónas Guðmundsson. 1009. 

Jónas H. Haralz, 999. 

Jónas Kristjánsson, 1013. 
Jónatan Þórmundsson, 1006. 

Jónína Bjarnadóttir, 1011. 

Júlíus Sigurbjörnsson, 998. 
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, rkn., 776. 

Jönsson, A. C., 991. 

Jörgensen, S. G., 991. 

Jörgensen, Ulf Gabel, 990. 

  

Kk. 

Kam, J. T., 991. 

Karl Benediktsson, 1002. 

Karl Ólafsson, 1001. 

Kári Ólfjörð Nývarðsson, 997. 
Kári Sigfússon, 1007. 
Keflavík, rafveita, gisk., 

—650. 

Keflavíkurflugvöllur, sjsk., 685—686. 
Ketill Pálsson, 1008. 

Kjarasamningar starfsmanna 

félaga, rg., br., 580—581; rg., 

Kjarlan Bjarnason, 997. 

Kjartan J. Jóhannsson, 988. 

ö73-—-876; 646 

sveitar- 

br., 775. 

' Kjartan Ragnars, 1011. 

Klara Klængsdóttir, 997. 

Klemenz Kr. Kristjánsson, 989. 
Klæmint Antoniussen, 1011. 

Knud A. Hansen, 1009. 

Koch, Agnete, 991,



XKI 

Kolfinna Bjarnadóttir, 998. 
Kolfinna Þorfinnsdóttir, 996. 

Kópaskerskauptún, hámarkshraði öku- | 

tækja, augl., 695. 
Kópavogur, heilsuverndarstöð, rg., 208— 

209; umferð, augl., 226, 691; vatns- 

veita, rg., br., 232. 

Krag-Schwarz, E. J., 991. 
Kristbjörg Jónsdóttir, 1007. 
Kristbjörn Tryggvason, 1010. 
Kristinn Gunnarsson, 1013. 
Kristinn R. Gunnarsson, 1013. 

Kristinn Bjarni Jóhannsson, 1007. 

Kristinn Kristmundsson, 1006. 

Kristín Bjarnadóttir, 1009. 

Kristín Gísladóttir, 1010. | 
Kristín Gústafsdóttir, 1007. 

Kristín Líndal, 1010. 

Kristín Oddsdóttir, 997. 

Kristjana Halldórsdóttir, 
Kristján Árnason, 1010. 
Kristján A. Eyjólfsson, 1003. 
Kristján FE. Halldórsson, 1005. 
Kristján Jónasson, 1010. 
Kristján Kristjánsson, 1006. 
Kristján Thorlacius, 1000. 
Kristrún Eymundsdóttir, 

Kríz, Jozef, 1014. 

Kronmann, Birger O., 990. 

Kunc, Drago, 1014. 

Kvist, Hans, 991. 

997. 

1004. 

L. 
Lagabirting, 595—598, 1029—-1030. 
Landspróf, rg., 558—560. 

  
  

Landssíminn, gjsk. og rg., 601—-617. 

Lág, Jul, 990. 
Leigubifreiðar, Hafnarfjörður, rg., br. 

331; til vöruflutninga, | 

rg., 676—677. 
Leirár- og Melahreppur, 

rg., 637. 

Lilja Sigurðardóttir, 1008. 
Lilja Sveinsdóttir, 998. 

Lints, Robert M., 1007. 

Litli-Árskógssandur, vatnsveila, 

—328; rg., 328—330. 
Ljörring, H. B., 991. 
Loðdýrarækt, rg., br., 

Logi Einarsson, 1000. 
Ludvigsen, Sven, 991. 

hámarksfjöldi, 

| 

fasteignaskattur, | 

sþ., 3925 | 

226. 

! Minningarsjóðir: 

| Minnisv arðasjóður 

Lunding, N. G., 991. 
Lyfjabúðir, afgreiðslutími, rg., br., 227; 

eftirlitsgjald, rg., 455—456.   

! Lyfjagerðir, lyfjaheildsalar, rg., 766—-773. 
Lyfjaverðskrá, augl., 463, 454 (2). 
Lækningaleyfi, sérfræðileyfi, veitins, rg., 

233—239, 676. 
Lögreglusamþykkt, Akureyri, br., 239. 
Lönborg, J. C. Mathiesen, 991. 

M. 
Maamouri, Mahmoud, 1014. 

Madsen, Niels, 991. 

Magnús Karlsson, 1005. 
Magnús Már Lárusson, 988, 1012. 
Magnús Magnússon, 999. 
Magnús V. Magnússon, 998, 1001, 1003, 

1009, 1012 (2). 
Magnús H. Ólafsson, 1006. 
Magnús Runólfsson, 1006. 
Magnús Þ. Torfason, 1012. 

/ Margrét Jakobsdóttir, 1007. 
|! María Finnsdóttir, 999, 1011. 

María Kjeld, 998. 

Markús Örn Antonsson, 1013. 

Marsellíus Bernharðsson, 988. 

Marshall, Sylvan, 990. 

Mart, Marcel. 990. 
Marteinn Jóhannsson, 996. 

Marzban, Manoutchehr, 1014. 

Már Sigurðsson, 1004. 
McKenzie, John, 1014. 

Michele, R. C. di S., 992. 
Minkar, sóttkví og einangrun, rg., 223— 

226. 
Minnie „Eggertsdóttir, 
Minningargjafasjóður 

lands, rkn., 434—437. 

Guðfinnu Einarsdóttur, 

rkn., 566; Gunnars Jakobsen, rkn., 441 

-442; Jóhanns Jóhannssonar og Sigur- 
bjargar Guðnadóttur, rkn., 571; Krist- 

ínar V. Jakobsen, rkn., 442; Símonar 

Bjarnarsonar Dalaskálds og Margrétar 

Sigurðardóttur konu hans, rkn., 430, 

431; Steinunnar Sighvatsdóttur og 
Magnúsar Ólafssonar, rkn., 566; Vestur- 

Ísafjarðarsýslu, rkn., 567; Þórleifar Kr. 
Sigurðardóttur, rkn., 777. 

Hannesar 

998. 
Landspítala  Ís- 

Hafstein, 

rkn., 715.
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Miyake Kijiro, 1014. 
Montagne, Adhemar, 1014. 

Morten Hansen, rkn., 716—-717. 
Mosfellshreppur, Þbyggingarsþ., 

470—473. 
Myntútgáfa, augl., 448. 
Möller, Mærsk-McKinney, 991. 

Möskvastærð botnvörpunetja, 
510. 

viðauki, 

rg., br., 

N. 
Naschitz, Peter Gad, 992. 

Nauteyrarsókn, stj.bréf, 561. 

Nielsen, Emil Bech, 991. 
Nielsen, Georg, 991. 

Njarðvíkur, rafveita, gjsk., 370—-373. 
Njarðvíkursókn, stj.bréf, 638. 
Norður-Þingeyjarsýsla, sýsluvegasjóður, 

sþ., br., 194—-195. 
de Novellis, Gennaro, 1014. 

0. Ó. 
Oddný Eyjólfsdóttir, 996. 
Oddný Thorsteinsson, 989. 
Oddur J. Bjarnason, 1013. 

Oddur Sveinbjörnsson, 1006. 
Okazaki, Kunitoshi, 992. 

Olsen, Bernhard, 991. 

Olsen, Sonia, 992. 

Olufsen, M. O., 990. 
Ólafsvík, hafnarrg., 264—-272. 
Ólafur Örn Arnarson, 1001. 
Ólafur Birgir Árnason, 1010. 
Ólafur Friðrik Bjarnason, 999. 
Ólafur Ragnar Grímsson, 1009. 
Ólafur Gunnlaugsson, 1001. 
Ólafur Ingvarsson, 1010. 

Ólafur A. Jónsson, 1000. 
Ólafur Karlsson, 1009. 
Ólafur Ólafsson, 1005. 
Ólafur H. Óskarsson, 1005. 
Ólafur Stefánsson, 1012. 

Ólafur E. Stefánsson, 999. 
Ólafur W. Stefánsson, 1001. 
Ólafur Stephensen, 1007. 

Ólafur Steinar Valdimarsson, 1001, 
Ólafur Vilbergsson, 1012. 
Óli J. Hjálmarsson, 1012. 

Ólöf Jónsdóttir, 998. 

Ólöf Pálsdóttir, 989. | 
Ólöf Rafnsdóttir, 998. | 

  
1013. | 

| Ómar Árnason, 1008. 

Ómar Sigurður Zophoníasson, 1003. 
' Óskar Magnússon, 997. 
! Óskar Magnússon, 1002. 
Óttar Eggertsson, 1002. 

Óttarr Möller, 1012. 

P. 
Þ. Ásgeirsson, 1005. 
Eiríksson, 1012. 

Gíslason, 999. 
Ingvarsson, 1007. 
Líndal, 1001. 
Sigurðsson, 1008. 

Páll V. Sigurðsson, 998. 
Páll Áss. Tryggvason, 1001. 
Pálmi Einarsson, 1012. 
Pedersen, Poul P. M., 992. 

Penfield, James K., 990. 

Petit, Reymond, 990. 
Pétur Eggerz, 1001. 
Pétur Gautur Kristjánsson, 1005. 
Pétur Thorsteinsson, 1000, 1012. 

Poisson, Jean, 1014. 

Porsdal, J. H., 991. 

Póstburðargjöld, gjsk., 618—619. 

Prehn, Mosens, 991. 

Prestaköll, stj.bréf, 330 

Páll 
Páll 
Páll 
Páll 
Páll 
Páll 

  3ðl. 

R. 
Radíóleyfi áhugamanna, rg., 424— 429. 

  Rafmagnsveitur ríkisins, gjsk., 348—-350; 
364. 

Rafsum, Helge, 992. 
Rafveitur: Akranes, gjsk., 666—669; 

Akureyri, gjsk., 342—344; Borgarnes, 
sjsk., 395—398; Eyrarbakki, gjsk., 279 
—283, 658—661; Gerðahreppur, gjsk., 
371—380, 634—646; Grindavík, gjsk., 
625—628; Húsavík, gjsk., 361—-363; 
Hveragerði, gjsk., 287—291, 650—-653; 

Ísafjörður, gjsk., 345—847, Keflavík, 
gjsk., 373—-376, 646—650; Njarðvíkur, 
sjsk., 370—-373; Reyðarfjörður, gjsk., 

367—369; Sauðárkrókur, gjsk., 351— 

303; Selfoss, gjsk., 283—287, 662—-665; 

Snæfjalla- og Nauteyrarhr., rg., 630 
637; Stokkseyri, gjsk., 275—-279, 645— 

657;  Vatnsleysustrandarhreppur, rg., 
457—460; Vestmannaeyjar, gjsk., 356 
—959. 

  

  

 



XKTII 

Ragna Ólafsdóttir, 1007. 
lagna Þórðardóttir, 998. 
Ragnar Þ. Guðmundsson, 1003. 
Ragnheiður Árnadóttir, 1005. 
Ragnheiður Hansdóttir, 1008. 
Ragnheiður Benný Ólafsdóttir, 1007. 
Rannveig Káradóttir, 998. 
Regina Þórðardóttir, 988. 
Reinhold Kristjánsson, 1002. | 
Reyðarfjörður, rafveita, gjsk., 367—369; | 

valnsveita, rg., 466—469; gjsk., 470. 
Reykjahreppur, fasteignaskattur, rg., 502. 
Reykjarfjarðarhreppur, fasteignaskattur, 

rg., 241. 

Reykjavík, aðalskipulag, 307; barnavernd- 
arnefnd, rg., 388--389; bvggingarsþ., 
332; Félagsmálaráð, rg, 388—389; 

Heilbrigðismálaráð, sþ., 162— 764; 

stöðumælar, augl., 277, 228, 231, 302; 
stöðumælareitir, 460; umferð, 288, 307, 

308, 448, 565, 691 (2), 692, 748 (2), 787. 
Reynir Sigurþórsson, 1005. 
Riehm, Jean Noél, 1011. 

lif, landshöfn, rg., 503—507. 

Ringset, Kaare, 992. 
Rípurhreppur, fasteignaskattur, 
van Roijen, J. H., 990. 

Rowold, Karl, 1014. 

Rósa Aðalsteinsdóttir, 997. 

Róbert Arnfinnsson, 989. 

Róbert A. Ottósson, 989. 

Rósa B. Blöndals, 997. 
Rúnar Þorvarðarson, 999. 

Ryberg, Per, 991. 
Rögnvaldur Einarsson, 997. 

Rögnvaldur Möller, 997. 

489. rg., 

S. 
Sala og útflutningur á vörum, rg., br. 

228. 

Samábyrgð Íslands, rkn., 777— 782. 
Samgöngubótasjóður Páls Jónssonar, 

rkn., 576. 

Samlagslæknar, greiðslur sjúkratryggðra, 
rg., 600. 

Samvinnubanki Íslands hf., rkn., 572— 

579. 
Samvinnufélög, skrá, 1018. 

Sanches-Gavito, dr. Vincente, 1014. 

Sandoz, Henry, 992. 

E) 

  

Sauðárkrókur, aðalskipulag, augl., 484; 
rafveita, gjsk., 351—353; vatnsveita, rg., 
br., 552—-553. 

Schwarz, Hermann, 1011. 

' Sehmitt, Beruhard, 1009. 

' Seláshverfi, skipulagsuppdr., augl., 551. 
Selfoss, heilsuverndarstöð, rg., 752--753; 

rafveita, gjsk., 283—287, 662—665; 

sölubúðir, sölustaðir, sþ., br., 214. 

Sendiherrar og ræðismenn, 1014. 
Sesselja Guðjónsdóttir, 1007. 
Sesselja Snævarr, 1007. 

Sérlyfjaskrá, augl., 306 (2); augl., 454; 
lyfjaverðskrá ofl., augl., 747. 

Sif Sigurðardóttir, 1007. 

Sigfús Halldórsson, 1007. 

Sigfús J. Johnsen, 1009. 
Sigfús A. Schopka, 1007. 
Sigfús Sigurðarson, 1002. 

Siglufjarðarkaupstaður, forkaupsréttur, 
sþ., 209—210; hafnarrg., br., 187—191. 

Siglufjörður, stjórn bæjarmála, sþ., br., 
580. 

Sigríður Steinunn Axelsdóttir, 997. 
Sigríður Jóhannesdóttir, 1004. 
Sigríður Jónsdóttir, 998. 
Sigríður Pétursdóttir, 998. 

Sigríður Sigurðardóttir, 1007. 

Sigríður Sigurjónsdóttir, 1007. 
Sigríður Sverrisdóttir, 1007. 
Sigrún L. Baldvinsdóttir, 1010. 

Sigrún Jónína Einarsdóttir, 997. 
Sigrún Gísladóttir, 1007. 

Sigrún Guðmundsdóttir Löve, 997. 
Sigrún Gunnlaugsdóttir, 1007. 
Sigrún Ólafsdóttir, 1007. 
Sigrún Sighvatsdóttir, 998. 
Sigrún Þorsteinsdóttir, 1006. 

Sigurbjörg Halldórsdóttir, 997. 
Sigurður Bjarnason, 989, 1001, 1002, 1004, 

1011, 1012, 1013. 
Sigurður Björnsson, 998. 
Sigurður Dagsson, 998. 

Sigurður Gíslason, 1007. 

Sigurður Guðmundsson, 998. 
Sigurður H. Guðmundsson, 1011. 
Sigurður Hafstað, 1001. 
Sigurður S. Haukdal, 1000. 
Sigurður Hjartarson, 1006. 
Sigurður Jónsson, 997. 
Sigurður Jónsson, 1008. 

 



XKIV 

Sigurður R. Símonarson, 998. 

Sigurður Hallur Stefánsson, 1002. 
Sigurður B. Þorsteinsson, 1007. 
Sigurður E. Þorvaldsson, 1012. 
Sigurður Þórarinsson, 999. 

Sigurður Þórðarson, 1002. 
Sigurhanna Salómonsdóttir, 1008. 

Sigurjón Ágústsson, 1000. 
Sigurjón Einarsson, 1012. 
Sigurjón Hannes Ólafsson, 1006. 
Sigurkarl Stefánsson, 1008 (2). 
Sigurlaug Bjarnadóttir, 1007. 
Sigurlaug Jóhannesdóttir, 1008. 
Sigurlaug Sigurðardóttir, 998. 

Síldveiðar, leyfi, augl., 455; afturköllun 
leyfis, augl., 399; leyfi fyrir Suður- og 
Vesturlandi, augl., 302—-303. 

Sjúkratryggðir, greiðslur til 
lækna, rg., 600. 

Skarðshreppur, fasteignaskattur, rg., 599. 
Skeiðahreppur, fasteignaskattur, rg., 214. 
Skip, skoðun, mælingar og skráning, rg., 

680— 683. 
Skipaskoðunarmenn, laun, rg., 684—685. 
Skipasmíðar og skipaviðgerðir, augl., 561 

564. 
Skipulag, Árskógshreppur, augl. 

Svarfaðardalshreppur, augl., 747. 
Skipulagsskrár: Fóðurverðlaunasjóður 

Miðdalahrepps, 628—629; Kirkjubygg- 
ingarsjóður Bolungarvíkur, 240; Jóla- 
gjafasjóður Guðmundar Andréssonar 
gullsmiðs, 508; Menningarsjóður Bors- 
arness,  679—680; Minningarsjóður 
Dönu Jóhannesdóttur, 774— 775; Minn- 

ingarsjóður Jóhönnu Sigurjónsdóttur, 
113--114; Minningarsjóður frú Sigur- 
laugar Gunnarsdóttur, 511—-512; Minn- 
ingarsjóður hjónanna Guðnýjar Björns- 
dóttur og Jónasar Jóhannessonar, 353 
354; Minningarsjóður Guðrúnar S. 

Þorleifsdóttur, 207--208; Minningar- 

sjóður um Þórarin skólameistara 
Björnsson, 509; 
Eiðaskóla, 460—462; 
Þórbergs Þórðarsonar 

samlags- 

556; 

Styrktarsjóður 

' Skúli Guðmundsson, 1011. 
Skúli G. Johnsen, 1001. 

Skúli Möller, 1013. 
' Skúli Örvar Steinsson, 1019. 
' Skúli Þórðarson, 1011. 

; Skútustaðarhreppur, fasteignaskattur, rg., 
214. 

| Slátrun, mat og meðferð sláturafurða, rg., 

  
Skólameistarasjóðs | 

| Stykkishólmur, 
og Margrétar 

Jónsdóttur, 677—678; Verðlaunasjóður | 
Gunnlaugs Jónssonar, 365. 

Skipulagsuppdráttur, Grundarfjörður, | 
213; Seláshverfi, augl., 551; Vík í Myr- | 
dal, augl., 344. 

br., 446. 
Sláturafurðir, heilbrigðisskoðun, rg., 523 

—-ðð7. 
Snjólaug Anna Sigurjónsdóttir, 997. 
Snorri Þór Jóhannesson, 997. 
Snorri Ólafsson, 1003. 
Snæfellsness- og Hnappadalssýsla, sýslu- 

vegasjóður, sþ., br., 196—-198. 
Snæfjallahreppur, Nauteyrarhreppur, raf- 

veita, rg., 630—637. 
Sorokos, John A., 1014. 
Sólon Lárusson, 1002. 
Sólveig Erlendsdóttir, 998. 

Stangerup, Hakon, 991. 
Starfsmenn sveitarfélaga, kjarasamningar, 

rg., br., 580—-581, 775. 

Steenstrup, Björn, 1001. 
Stefán Aðalsteinsson, 998. 

Stefán Briem, 1007. 
Stefán Gunnlaugsson, 1000. 
Stefán Karlsson, 999. 

Stefán Stefánsson, 1002. 

Stefán Már Stefánsson, 1005. 

Steindór Guðjónsson, 1007. 
Steindór Steindórsson, 988. 
Steingrímur Baldursson, 999. 

Steingrímur Jónsson, 989. 

Steingrímur Kristjánsson, 1000. 
Steinunn Stefánsdóttir, 1011. 

Sleinunn Þorgilsdóttir, 989. 

„Stígur,“ rkn., 568. 
Stokkseyrarhreppur, 

öð1—-552. 
Stokkseyri, rafveita, gjsk., 275——279, 654 

657. 
Strauss, Jean, 989. 

sveitarstjóri, sþ., 

hafnarrg., 489—-499; 

vatnsveita, rg., 463—-465. 

Styrktarsjóðir, rkn.: Christians konungs 

X og Alexandrine drottningar, 568; W. 

Fischers, 572, Friðriks konungs Átt- 

unda, 593; V. Giga's, 595; Gísla J. 

Nikulássonar, 569; Kristjáns konungs
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Níunda, 593-—-594; sjómanna, 570; til 

Svíþjóðarferða, 714— 715; verðugra og g 
þurfandi þjóðjarðalandseta, 621; þeirra, 
sem bíða tjón af jarðeldum, 567; | 

Þorvaldarminning, 620; Þórarins Tuli- 
nius, 569. 

Stöðumælar, Reykjavík, 227, 228, 231, 302, 

460. 

Súðavíkurkauptún, hundahald, sþ., 753— 
754. 

Svandís Pétursdóttir, 1009. 

Svarfaðardalshreppur, skipulag, 
747, 

Svavar Pálsson, 1005. 
Sveinbjörn Björnsson, 1009. 
Sveinn Björnsson, 999. 
Sveinn Björnsson, 1009. 
Sveinn Björnsson, 1010. 

augl., 

Sveinn Skorri Höskuldsson, 1013. 
Sveitarstjóri, Eyrarsveit, sþ., 555--556; 

Stokkseyrarhreppur, = sbþ., 
Ölfushreppur, sþ., 637—-638. 

Sverrir Haraldsson, 1005. 
Sýsluvegasjóðir: Austur-Skaftafellssýsla, 

sþ., br. 201-—-202; Norður-Þingeyjar- 
sýsla, sþ., Þr, 194—195; Snæfells- og 
Hnappadalssýsla, sþ., br. 196—198; 
Vestur-Skaftafellssýsla, sþ., br., 199—- 
201. 

Szenkovitz, Paul, 1013. 
Sölubúðir, sölustaðir, 

214. 
Söluskattur, rg., 537--550. 

501--552; 

Selfoss, sþ., Þr, 

T. 
Tage-Jensen, Asser, 991. 
Tálknafjörður, hafnarrg., 241—-249. 
Tekjuskattur og eignarskattur, rg., br., 

522—-523. 
Theódóra Rafnsdóttir, 1006. 

Thomsen, Henning, 990. 

Thomsen, Kaj Strárup, 991. 
Thorkilliisjóður, rkn., 717—-718. 

Tietze, Jens Vilhelm, 991. 

Timbur, endurgreiðsluheimild, augl., 274 | 

—-275. 
Tollmeðferð, EFTA, augl, 1--182, gerð 

og afhending aðflutningsskyýrslu, 
693. 

Tollskrá, augl., 303. 

„gi rg., 

  

Tollskrárlög, notkun heimildar, 

686, 686—690. 
augl., 

| Tollverð, mat á vinnuvélum, augl., 303 
—-805; notaðra bifreiða, augl., 678— 
679. 

Tómas Guðmundsson, 1008, 1011. 

Tómas Sveinsson, 999. 

Tómas Á. Tómasson, 1000. 
Tómas Þorvaldsson, 989. 

Troen, N. H. Pedersen, 991. 

Trampe, K. C., 990. 
Trueba, Francisco Sainz, 989. 

Tryggingastofnun ríkisins, 
739. 

Tryggvi Pálsson, 1003. 
Tveterás, Harald, 990. 

Törslöv, Per, 991. 

123— rkn., 

U, Ú. 
Ulrichsen, Carl Ernst, 991. 
Umferð, Akranes, augl., 449; Akureyri, 

788; Hafnarfjörður, 565; Kópavogur, 
226, 691; Reykjavík, 228, 307, 308, 448, 
565, 691 (2), 692, 748 (2), 787. 

Unnur Jónsdóttir, 998. 

Unnur Ó. Jónsdóttir, 998. 

Urquijo, Jaime Chacon, 989. 

Úlfar Þormóðsson, 1010. 

v W. 
Valborg Þorleifsdóttir, 1008. 
Valdemar Hansen, 1001. 
Valentine, Howard Guy, 991. 
v Valera, Juan Serrat, 990. 
Valgeir Ársælsson, 1000. 
Valgerður Hrólfsdóttir, 998. 
Valgerður A. Michelsen, 1006. 
Vatnafélasið Landvörn, sþ., 785—787. 

Vatnsleysustrandarhr., rafveita,  gjsk., 

457--A60. 
Vatnsveitulfélög: Árnessbænda, sþ., 204 

-—-206: Hvamms og Garðs, sþ., 354-- 
356; Litla Árskógssands, sþ., 325—328, 
rs., 928—330, Stóra-Lambhagahverfis, 
sþ., 553— 55. 

Vatnsveitur: Akureyri, gjsk., br., 359— 
361; Ísafjörður, gjsk., 366—-367; Kópa- 
vogur, rg., br., 232; Litli-Árskógssanad- 
ur, sþ., 925--328, rg., 328—-330; Reyðar- 
fjörður, rg., 466—-469, gjsk., 470; Sauð-
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árkrókur, rg., br., 552 

hólmur, rg., 463—465. 

Veðdeild, Landsbanka Íslands, rg., 485— 

489, rg., br., 670. 
Veiðibann, botnvarpa, flotvarpa  ofl., 

augl., 399--400; smásíld, rg., br., 203— 

204. 
Veiðifélög: Hvítár- og Norðlingafljóts, 

sþ., 642—-643; Selfljóls, arðskrá, 501; 
Staðar- og Vatnsdalsár, sþ., 640—641; 
Uggi, sþ., 501—-502. 

Veiðisvæði, fyrir Suðvesturlandi, í Faxa- 

flóa og Breiðafirði, augl., 183, fyrir 
Suðvesturlandi, rg., 184. 

Vernd, barna og ungmenna, rg., 403—-423. 
Vernharður Linnet, 1009. 

Verzlunarbanki Íslands hf., rkn., 443— 
445. 

  

  

Vestmannaeyjar, fasteignaskattur, rg., 
640; hafnarrg., 253—264; rafveita, 

  gjsk., 356 —359. 
Vestur-Skaftafellssýsla, 

sþ., br., 199—201. 
Veyselli, Cihat Rústú, 1014. 
Véný Lúðvíksdóttir, 998. 
Viðar Hjartarson, 1012. 

Viktor A. Guðlaugsson, 1008. 
Vilborg Þorfinnsdóttir, 998. 
Vilhjálmur Ingi Árnason, 1019. 
Vinnumiðlun, Árskógshreppur, augl., 206. 
Vinnuvélar, mat til tollverðs, augl., 303 

—805. 
Vík í Mýrdal, skipulagsuppdr., augl., 344. 
Vogar, holræsi, rg., 272—-273. 

Vöruflutningar, hámarksfjöldi leigubif- 
reiða, rg., 676— 677. 

Vörumerki, augl., 389, 789, 789--988. 

Weiböl, L.E.G., 991. 
Willey, Charles Keith, 990. 
Willumsen, Kjeld, 991. 
Wold, Knut Getz, 990. 

Wolff, E.H., 990. 

sýsluvegasjóður, 

Y. 
Yasui, Yoshiro, 1014. 

Z. 
Zimsen, Nils H., 1005. 

Þ. 
Þingeyrarkauptún, hundahald, sþ., 628. 

Þorbjörn Ásbjörnsson, 1000. 

553; Stykkis- | Þorbjörn Broddason, 1009--1010, 1013. 

| Þorbjörn Sigurgeirsson, 999. 

  

Þorgeir Þorgeirsson, 1009, 1010. 
Þorkell Gíslason, 1002. 

Þorlákshöfn, hafnarrg., 215—223. 

Þorleifur Thorlacius, 1001, 1003. 

Þorsteinn Gunnarsson, 1001. 

Þorsteinn Ólafsson, 1018. 
Þorsteinn Sæmundsson, 999. 

Þorsteinn Þorsteinsson, 989. 

Þorsteinn Þorsteinsson, 1008. 

Þorvaldur V. Guðmundsson, 1013. 

Þorvaldur Torfason, 1005. 

Þór Magnússon, 1001. 
Þór Vigfússon, 1008 (2). 
Þóra Eggertsdóttir, 997. 

Þóra S. Gísladóttir, 1004. 

Þórarinn Guðmundsson, 988. 

Þórarinn Þór, 1008, 1010. 
Þórey Eyþórsdóttir, 1009. 
Þórey Þorkelsdóttir, 1007. 
Þórhallur Ásgeirsson, 1000. 
Þórhallur Runólfsson, 998. 

Þórhallur Vilmundarson, 1012. 

Þórhildur Halldórsdóttir, 1007. 

Þórhildur Jónasdóttir, 998. 

Þórhildur Richter, 1007. 
Þórir Einarsson, 999. 
Þórir Sigurbjörnsson, 1006. 
Þórunn Árnadóttir, 998. 
Þungaskattur, augl., 452; rg., 333--339; 

ökumælar, augl., 387—388. 

Æ. 
Æskulýðsráð ríkisins, r., 454—455. 

O. 
Ökumælar, augl., 387—-388. 

Ökutæki, greiðslur bóta, r., 499—-500. 

Ölfushreppur, sveitarstjóri, sþ., 637-—638. 
Örlygshöfn, hafnarrg., br., 249. 
Örlygur Geirsson, 1013. 
Örn Smári Arnaldsson, 1010. 
Örn Arnar, 1004. 
Örn Helgason, 1008 (2). 
Örn Marinósson, 1008. 
Öryggisráðstafanir á vinnustöðum, gjskr., 

br., 452. 

Östergard-Nielsen, H.B.,991. 
/ Östern, Björn Frode, 992,



Skammstafanir í registri, B-deild. 

augl. = auglýsing. rg. = reglugerð. 
br. = breyting. rkn. = reikningur. 
hm. = heiðursmerki. stj.bréf = stjórnarráðsbréf. 
gjsk. — gjaldskrá. | sþ. == samþykkt. 
r. == reglur. |
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12. febrúar 1970. 

AUGLÝSING 

um EFTA-tollmeðferð. 

Samkvæmt heimildum í 1. grein laga nr. 

1/1970 um tollskrá o. fl. og 2. gr. laga nr. 
2/1970 um breyting á lögum nr. 59/1969, 
um tollheimtu og tolleftirlit, eru hér með 

settar reglur um sérstaka tollmeðferð vegna 

aðildar Íslands að Fríverzlunarsamtökum 

Evrópu (EFTA). 

A. Skilyrði EFTA tollmeðferðar 

1. gr. 

Vörur, sem geta notið EFTA-tollmeð- 

ferðar skv. 2. gr. auglýsingar þessarar og 
falla undir dálk í tollskrá með yfirskrift- 

inni EFTA-tollur, skulu frá og með 1. marz 

1970 því aðeins njóta hennar, að eftirtöld- 

um skilyrðum sé fullnægt: 

a. að vörurnar séu upprunnar á EFTA- 

svæðinu í samræmi við upprunareglur 

bær, sem taldar eru í B. kafla auglýs- 

ingar þessarar; 

b. að ekki sé sótt um eða viðhöfð toll- 
endurgreiðsla við útflutning varanna 

önnur en sú, sem ekki hefur áhrif á 
rétt vörunnar til EFTA-tollmeðferðar, 

sbr. C. kafla auglýsingar þessarar; 

c. að vörurnar séu sendar til íslenzks toll- 

svæðis frá stað á EFTA-svæðinu, sbr. 

þó 11. gr. 3. mgr. og fylgiskjal 5, tl. 

6 og 7, og 

d. að innflytjandinn fylgi reglum um toll- 

afgreiðslu vara, sem óskað er EFTA- 
tollmeðferðar fyrir, sbr. D. kafla aug- 
lýsingar þessarar. 

2. gr. 

Allar vörur, sem ekki eru sérstaklega tald- 

ar í fylgiskjali 1, geta notið EFTA-tollmeð- 

ferðar í samræmi við 1. gr. 

3. gr. 
EFTA-svæðið — hér eftir nefnt svæðið 

— nær yfir landsvæði eftirtalinna ríkja í 
Evrópu, ásamt þeim landsvæðum öðrum, 

sem tilgreind eru og eru tengd hlutaðeig- 

andi ríkjum: 

Austurríki, 

Danmörk (ásamt Grænlandi og Færeyj- 

um), 
Finnland, 

Ísland, 
Liechtenstein, 

Noregur (ásamt Svalbarða), 

Portúgal (ásamt Azor-eyjum og Madeira), 

Stóra-Bretland og Norður-Írland (ásamt 
Ermarsundseyjunum og eynni Mön, en 

ekki Gíbraltar), 

Sviss, 

Svíþjóð. 

2. mgr. Skip, sem heima á í einhverju af 
þeim ríkjum, sem talin eru í 1. mgr., skal 

telja sem hluta af landsvæði hlutaðeigandi 

ríkis við ákvörðun á uppruna sjávarafurða 

og vara, sem framleiddar eru úr þeim. Sjáv- 

varafurðir, sem aflað er af skipi, sem heima 

á í einhverju af þeim ríkjum, sem talin eru 

í 1. mgr., svo og vörur, sem framleiddar eru 

úr þessum sjávarafurðum um borð í skip- 
inu, skulu taldar sendar frá landsvæði hlut- 

aðeigandi ríkis, að því tilskildu, að þeim 

sé skipað á land á svæðinu. Skip telst í 

B1 
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þessu sambandi eiga heima í því ríki, sem 

það er skráð í, að því tilskildu, að skipið 

sigli undir fána þess ríkis. 

B. Upprunareglur 

4. gr. 

Skilyrði því, sem um getur í 1. gr. a. um 

uppruna vöru, skal teljast fullnægt, að því 
tilskildu, að svæðisuppruni varanna sé í 
samræmi við einhverja eftirtalda ákvörð- 
unarreglu: 

a. að vörurnar séu framleiddar að öllu 

leyti innan svæðisins (alframleiðslu- 

mælikvarðinn) ; 

b. að vörurnar séu framleiddar innan 

svæðisins með ákvarðandi framleiðslu- 

aðferð, sem lýst er í framleiðsluskrám 

EFTA (vörulistum I og II) fyrir þær 

vörur (framleiðsluaðferðarreglan) ; 
c. þegar um er að ræða vörur, sem fram- 

angreindur vörulisti II tekur ekki til, 

skulu þær hafa verið framleiddar inn- 

an svæðisins, og verðmæti efna, sem 

notuð eru á hvaða vinnslustigi varanna 

sem er og innflutt eru utan svæðisins 

eða eru af óþekktum uppruna, skal 
ekki vera hærra en 50% af útflutnings- 
verði varanna  (hundraðshlutamæli- 

varðinn). 

2. mgr. Notaðar vörur, sem safnað hefur 

verið innan svæðisins og aðeins eru noi- 

hæfar til endurvinnslu, ásamt úrgangi og 

efnisleifum, sem stafa frá framleiðslutækj- 

um innan svæðisins, teljast framleiddar að 

öllu leyti innan svæðisins, br. a. í 1. mgr. 

3. mgr. Við ákvörðun um, hvort vara er 

af svæðisuppruna í samræmi við hinar til- 
greindu ákvörðunarreglur í 1. mgr., skulu 

eftirtaldir þættir við framleiðslu vörunnar, 

án tillits til raunverulegs uppruna hlutað- 
eigandi efnivara, teljast ekki vera innflutt 

til svæðisins og ekki hafa að geyma nokkurn 

þátt, sem sé innfluttur til svæðisins: 

a. Efnivörur, sem skráðar eru í hráefna- 

lista EFTA og notaðar við framleiðslu 
vörunnar í því ástandi, sem þeim er 

lýst í hráefnalistanum, sbr. fylgiskjal 4. 

b. Umbúðir, sem þörf er á með tiliti til 
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flutnings vörunnar eða geymslu, að 

undanskildum þeim umbúðum, sem 

varan almennt er seld í í smásölu. 

c. Orka, eldsneyti, verksmiðjuhús, vélar 

og verkfæri, ásamt efnivörum, sem not- 

aðar eru til viðhalds sömu verksmiðju- 

húsum, vélum og verkfærum. 

4. mgr. Við ákvörðun um, hvort vörur eru 

af svæðisuppruna í samræmi við hundraðs- 

hlutamælikvarðann, sbr. c. í 1. mgr., gilda 
eftirfarandi sérreglur: 

a. Efnivörur, sem eru af svæðisuppruna 
Í samræmi við ákvörðunarreglurnar, 
sem tilfærðar eru í a. og b. í 1. mgr., 
teljast ekki innihalda neinn efnishluta, 

sem innfluttur sé til svæðisins. 
b. Verðmæti efnivara, sem hægt er að 

greina, að hafi verið innfluttar til svæð- 

isins, telst cif-verðmæti, eins og það 

hefur verið viðurkennt af tollyfirvöld- 

um við seinasta innflutning til þess 

ríkis á svæðinu, þar sem þær eru not- 

aðar til framleiðslunnar, þó að frá- 

dregnum flutningskostnaði, sem hefur 

lagzt á vöruna við flutning hennar um 
önnur ríki á svæðinu. 

c. Sé ekki hægt að ákvarða verðmæti 

efnivara, sem innfluttar eru til svæð- 

isins skv. reglunni í b., skal telja það á 

því verði, sem síðast var greitt fyrir þær 

í því ríki á svæðinu, þar sem þær eru 

notaðar til framleiðslunnar, 

d. Verðmæti efnivara af óvissum uppruna 
ákvarðast skv. reglunni í c. 

e. Útflutningsverð vara telst það verð, 

sem greitt er eða greiða skal til út- 

flytjanda í því ríki á svæðinu, þar sem 

vörurnar eru framleiddar, og skal það 

verð vera fob-verð eða franco-verð við 

landamæri þess ríkis. Ef nauðsynlegt er, 
skal leiðrétta útflutningsverðið, svo að 

það jafngildi verði við afgreiðslu fob 

eða franco við landamæri hlutaðeigandi 

ríkis. 

f. Verðmæti efnivara í samræmi við b— 
d., eða útflutningsverð vara í samræmi 

við e., er heimilt að leiðrétta þannig, 
að það svari til þeirrar upphæðar, sem 
mundi fást við sölu á frjálsum mark- 

aði milli kaupanda og seljanda, sem 

óháðir eru hvor öðrum. Upphæð þessi
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telst einnig vera útflutningsverðið, þeg- 

ar eiginleg sala hefur ekki átt sér stað. 

5. mgr. Vörur, sem einungis hafa hlotið 

einhverja þá meðferð innan svæðisins, sem 

tilgreind er hér á eftir, teljast ekki fram- 

leiddar innan þess: 

Pökkun (án tillits til þess, hvar um- 
búðaefnin eru framleidd), skipting í 

hluta, sundurgreining (einnig eftir 

gæðum), merking og söfnun í sett. 

6. mgr. Eftirtaldar efnivörur skulu telj- 

ast að öllu leyti framleiddar innan svæð- 

isins, nema leitt verði í ljós, að lokaþáttur 
i framleiðslu þeirra hafi farið fram utan 

svæðisins: 

a. Efnivörur, sem færðar voru til birgða 

hérlendis á tímabilinu frá 1. marz 1969 

til 28. febrúar 1970, enda verði leitt í 

ljós, að efnivaranna hafi verið aflað hjá 

framleiðanda þeirra í öðru aðildarríki. 

b. Efnivörur, sem færðar voru til birgða í 

öðru aðildarríki en Íslandi á tímabil- 
inu frá 1. marz 1969 til 28. febrúar 

1970, enda verði leitt í ljós, að efni- 

varanna hafi verið aflað hjá framleið- 

anda þeirra hérlendis. 

5. gr. 

Við beitingu reglnanna í 4. gr. um upp- 

runaákvörðun skal að öðru leyti fylgt eftir- 

töldum reglum: 

a. Vöruhópar, sett eða söfn vara, sem toll- 

ast skv. einu tollskrárnúmeri í skiln- 

ingi tollskrárlaga, teljast einnig heild 

með tilliti til uppruna. 

b. Verkfæri, hlutar og fylgitæki, sem inn- 

flutt eru með vöru, án sértaks verðs 

eða sérstakrar greiðslu, sem þá er 

innifalin í verði vörunnar, teljast heild 

ásamt vörunni, með tilliti til uppruna, 

að því tilskildu, að um sé að ræða 

venjubundna fylgihluti, sem að jafnaði 

fylgja vörunni í viðskiptum. 

c. Hver vörueining í sendingu, skal metin 

sjálfstætt með tilliti til uppruna, nema 

í þeim tilvikum, sem talin eru í a. og b., 

og þeim tilvikum öðrum, þegar vara 

telst heild í skilningi tollskrárlaga. 
d. Umbúðir, sem flytjast til landsins með 

vöru og teljast sjálfstæð verzlunarvara 
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í skilningi tollskrárlaga, skulu einnig 
metnar sérstaklega með tilliti til upp- 

runa. 
e. Vara, sem flutt er til landsins í hlut- 

um eða ósamsett í fleiri en einni send- 

ingu, vegna þess að innflutningur í 

einni sendingu er óframkvæmanlegur 

af flutnings- eða framleiðsluástæðum, 

telst heild með tilliti til uppruna, að 
því tilskildu, að innflytjandi óski þess 

við tollafgreiðslu. 
f. Blönduð vara, sem ekki er vöruhópur, 

sett eða söfn vara, sbr. a. hér að fram- 

an, og til er orðin við blöndun eininga 

af svæðisuppruna við einingar, sem 

ekki eru af svæðisuppruna, getur 
hvorki að öllu leyti né að hluta talizt af 

svæðisuppruna, nema því aðeins, að eig- 

inleikar blöndunnar séu verulega frá- 

brugðnir eiginleikum hinna einstöku 

eininga. Ráðuneytið getur þó vikið frá 
þessari reglu, hafi verið gerður gagn- 

kvæmur samningur um það atriði við 

önnur ríki á svæðinu. 

C. Tollendurgreiðslur 

6. gr. 
Vörur geta ekki hlotið EFTA-tollmeð- 

ferð, hafi verið sótt um eða tekið við toll- 

endurgreiðslu í sambandi við útflutning 

þeirra frá því ríki á svæðinu, þar sem sið- 

asta hönd hefur verið lögð á framleiðslu 

beirra, sbr. þó 7.—9. gr. ásamt fylgiskjali 

5, tl. 7. 

2. mgr. Með tollendurgreiðslu er átt við 
hverja þá skipan, sem miðar að einhverju 

eða öllu leyti að endurgreiðslu eða eftirgjöf 

gjalda, sem krafizt er af innfluttum vör- 

um, að svo miklu leyti sem sú skipan leyfir 

slíka endurgreiðslu eða eftirgjöf við útflutn- 

ing varanna, en ekki þegar þær eru notaðar 

innanlands. 

3. mgr. Eftirgjöf sú, sem nefnd er í 2. mgr., 

á einnig við um vöru, sem flutt er í toll- 

frjálsar verzlanir eða tollfrjálsar birgða- 

seymslur, eða til staða, sem svipaða stöðu 

hafa að því er tollgjöld varðar.
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4. mgr. Ákvæðum í 4. gr. 5. mgr. skal beitt 
við ákvörðun um, í hvaða landi síðasta 

hönd var lögð á framleiðslu vörunnar. Vör- 

ur, sem teljast heild með tilliti til uppruna 

í samræmi við reglurnar í 5. gr., skulu einn- 
ig teljast heild með tilliti til tollendur- 

greiðslna. 

7. gr. 

Vörur geta hlotið EFTA-tollmeðferð, þótt 

sótt sé um eða tekið sé við tollendurgreiðslu, 

þegar um er að ræða: 
a. Tolla og önnur gjöld, sem ekki hafa 

verndaráhrif (fjáröflunartollar). 

b. Umbúðir, sem nauðsynlegar eru við 

flutning eða geymslu vöru, eða efni- 

vörur, sem notaðar eru til fram- 

leiðslu slíkra umbúða. Umbúðir, sem 

að jafnaði seljast með vöru í smá- 
sölu, teljast ekki umbúðir, sem nauð- 

synlegar eru til flutnings eða geymslu. 

c. Eftirtaldar vörur: 
Bruxelles- 
tollskrár- 
númer Vörulýsing 

ex 04.02 Mjólk (önnur en súrmjólk, 

mysa, kefir, jóghúrt og svipuð 
gerjuð mjólk),  niðursoðin, 

þurrkuð eða sykruð 

ex 11.01 Mjöl úr korni (annað en hafra- 
mjöl) 

ex 15.07 Feiti og feit olia úr jurtarík- 

inu, hrá, hreinsuð eða hrein- 
unnin, nema olíur, sem unn- 

ar eru efnalega úr olívuúr- 

gangsefnum 

17.01 Rófu- og reyrsykur í föstu 
formi 

ex 17.02 Drúfusykur 

ex 17.05 Drúfusykur, sem bragð- eða 

litarefni hafa verið látin í 

2. mgr. Eftirtaldar vörur geta hlotið EFTA- 
tollmeðferð, þó að sótt hafi verið um eða 

tekið við tollendurgreiðslum: 
a. Vörur, sem innfluttar eru sem far- 

Þegafarangur, hvort sem ferðamaður- 

inn hefur vörurnar meðferðis eða þær 

eru sendar sérstaklega, þó að því til- 

skildu, að þær séu einungis til per- 
sónulegra nota og ekki innfluttar með 
sölu í huga eða í atvinnuskyni að öðru 

leyti. 
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b. Vörur, sem að fob-útflutningsverðmæti 
nema ekki meiru en ísl. kr. 10.600 í 
útflutningslandinu. 

8. gr. 
Vara getur hlotið EFTA-tollmeðferð, þótt 

sótt sé um eða tekið sé við tollendurgreiðslu 
af efnivörum, sem eru af svæðisuppruna, og 

tollskyldar eru með EFTA-tolli við innflutn- 

ing hingað til lands. 

9. gr. 
Ekki skal tollendurgreiðsla, sem sótt hef- 

ur verið um eða tekið hefur verið við, 

vegna útflutnings vara frá landsvæði aðild- 

arríkis fyrir 31. desember 1966, hafa áhrif 

á hæfi þeirra til svæðistollmeðferðar, ef 

þær eru eftir þann tíma endurútfluttar frá 

landsvæði annars aðildarríkis. 

D. Tollafgreiðsla vara, sem óskað er 

EFT A-tollmeðferðar fyrir 

10. gr. 

Í öðrum tilvikum en þeim, sem um ræðir 

í 2. mgr. 11. gr., getur vara því aðeins fengið 

EFTA-tollmeðferð, að innflytjandi láti í ljós 
ósk um það í aðflutningsskýrslu. 

11. gr. 

EFTA-tollmeðferð vara er auk þess bund- 

in því, að innflytjandi leggi fram viðeigandi 

EFTA-skilríki, sbr. fylgiskjal 5, til staðfest- 

ingar því, að vörurnar fullnægi hinum fast- 

ákveðnu skilyrðum um uppruna, tollendur- 

greiðslu og sendingu. Þegar um er að ræða 

vörusendingu, sem að fob-útflutningsverð- 

mæti í útflutningslandinu nemur ekki meiru 

en ísl. kr. 10.600 og í eru eingöngu vörur af 
svæðisuppruna, er heimilt í stað skilríkja, 

sem um er rætt í fylgiskjali 5, að viðurkenna 

yfirlýsingu útflytjanda á vörureikningi eða, 

Þegar um er að ræða póstsendingar, yfir- 
lýsingu á tollseðli, með svofelldu orðalagi: 
„Allar framantaldar vörur eru af EFTA- 

uppruna“. Yfirlýsingu þessa má einnig gefa 

á ensku (,,all the above articles are of EFTA- 

origin“) eða á öðru opinberu máli á svæð- 
inu, að því tilskildu, að notuð sé löggilt 

þýðing á hlutaðeigandi mál.
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2. mgr. Þegar bæði sendandi og viðtakandi 
vara eru einkaaðilar eða um farþegafarang- 

ur er að ræða, er heimilt að falla frá kröfu 

um skilríki að öllu leyti, enda nemi fob- 

útflutningsverðmæti ekki meiru en ísl. kr. 

10.600 og vörurnar séu ekki fluttar inn í 
sölu- eða atvinnuskyni. Í slíkum tilvikum 

Þarf ekki að bera fram ósk í þá átt sérstak- 

lega, sbr. 10. gr. 

3. mgr. Skilyrði fyrir því, að vara, sem 

verið hefur í tollvörugeymslu utan svæðis- 

ins, hljóti EFTA-tollmeðferð, sbr. fylgiskjal 

5, tl. 7, er, að fram sé lögð, auk hinna til- 

greindu EFTA-skilrikja, yfirlýsing frá yfir- 

völdum, sem eftirlit hafa með tollvöru- 

geymslunni. Í yfirlýsingunni skal vera lýs- 

ing á hlutaðeigandi vöru, þar sem tilgreind 

er tegund og merki á umbúðum, númer 

þeirra og fjöldi. Í yfirlýsingunni skulu enn 
fremur vera upplýsingar um, frá hvaða 

landi vörurnar eru fluttar í tollvörugeymsl- 

una, hvenær þær voru fluttar til og frá toll- 

vörugeymslunni, ásamt yfirlýsingu um, að 

þær hafi ekki hlotið þar neina aðvinnslu 

eða tekið neinni breytingu, nema að því er 

taka kann til ytri umbúða. 

12. gr. 

Séu tollyfirvöld í vafa um réttmæti fram- 

lagðra skilríkja, má binda EFTA-tollmeð- 

ferð því skilyrði, að fram séu lagðar frek- 

ari sannanir. 

13. 
Geti innflytjandi ekki þegar við tollmeð- 

ferð lagt fram þau skilríki, sem um ræðir í 

11. og 12. gr., eða skilríkin eru ófullnægj- 

andi, má veita hæfilegan frest til að leggja 
fram fullgild gögn eða frest til leiðrétt- 
ingar þeirra. Vörurnar má þó afhenda gegn 

fullnægjandi tryggingu. 

2. mgr. Hafi innflytjandi látið hjá líða að 

óska  EFTA-tollmeðferðar á  aðflutnings- 
skýrslu, skal því aðeins endurgreiða toll- 

mismun, að krafa um EFTA-tollmeðferð sé 
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lögð fram innan þriggja mánaða frá toll- 

afgreiðslu vörunnar, enda sé ljóst, að var- 

an fullnægi skilyrðum EFTA-tollmeðferðar. 

Enn fremur ber að sanna, að varan sé óseld. 

Frá hverri leiðréttingu skulu dragast kr. 

3.000. 

E. Aðstoð við útflutning vara 

14. gr. 

Í samræmi við heimild í 2. gr. laga nr. 
2/1970 um breytingu á lögum nr. 59/1969, 

um tollheimtu og tolleftirlit, hafa eftirtalin 

samtök hlotið löggildingu til að staðfesta 

EFTA-skírteini vegna útflutnings á vörum 
(sbr. fylgiskjal 5), sem rétt eiga til EFTA- 

tollmeðferðar í því ríki, sem þær eiga að 
flytjast til: 

Félag íslenzkra iðnrekenda 

Verzlunarráð Íslands. 

15. gr. 
Við útflutning vara, er um ræðir í 14. gr., 

geta útflytjendur enn fremur fengið aðstoð 

hjá tollyfirvöldum um upplýsingar, vott- 

orðagjöf o. fl. 

Sé farið fram á staðfestingu tollyfirvalda 
á EFTA-skirteini, verða útflytjendur að 

óska þess skriflega og leggja fram þau sönn- 

unargögn, sem nauðsynleg teljast. 

F. Refsiákvæði 

16. gr. 

Um viðurlög við röngum upplýsingum 
eða sönnunargögnum í því skyni að koma 

vöru undir EFTA-tollmeðferð gilda ákvæði 
63. gr. laga nr. 59/1969, um tollheimtu og 

tolleftirlit, sbr. og 3. gr. laga nr. 2/1970 

um breyting á þeim lögum. 

G. Gildistaka 

17. gr. 
Auglýsing þessi tekur gildi 1. marz 1970. 

Fjármálaráðuneytið 12. febrúar 1970. 

Magnús Jónsson.   
Jón Sigurðsson.
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Fylgiskjal 1 

Listi yfir vörur, sem ekki njóta EFTA-tollmeðferðar 

Bruzelles- 
tollnafnaskrár- 

númer Vörulýsing 

1. kafli Lifandi dýr 

2. kafli — Kjöt og ætir hlutar af dýrum nema hvalkjöt (ex 02.04) 

3. kafli 
ex 03.01 Fiskur, nýr (lifandi eða dauður), ísvarinn, kældur eða frystur nema 

hraðfryst flök 
03.02 Fiskur, saltaður, í saltlegi, þurrkaður eða reyktur 

ex 03.03  Krabbadýr og lindýr, með eða án skeljar, ny (lifandi eða dauð), kæld, 
fryst, söltuð, í saltlegi eða þurrkuð; krabbadýr með skel, aðeins soðin 
í vatni, nema frystar, afskeljaðar rækjur aðrar en „Dublin Bay prawns“ 
(Nephrops norvegicius“) 

4. kafli — Mjólkurafurðir; fuglaegg; býflugnahunang 

5. kafli 
ex 05.04  Þarmar, blöðrur og magar, heilt eða í stykkjum, úr öðrum dýrum en 

fiskum, nema 
() svínsþarmar til pylsugerðar, að cif-innflutningsverðmæti yfir 

£ 10 pr. ewt. (50,8 kg) eða jafnvirði þeirrar upphæðar í annarri 
mynt; og 

(ii) ætir þarmar, blöðrur og magar, heilt eða í stykkjum, úr kindum, 
svínum eða nautpeningi, aðrir en þarmar til pylsugerðar 

ex 05.15 Afurðir úr dýraríkinu, ót. a. nema blóðduft, blóðplasma, söltuð hrogn, 

óhæf til manneldis, dauð dýr þeirra tegunda, sem 1. og 3. kafli taka 

til, óhæf til manneldis 

6. kafli Lifandi trjáplöntur og aðrar jurtir; blómlaukar, rætur og þess háttar; 
afskorin blóm og blöð til skrauts 

7. kafli 

ex 07.01 Grænmeti, nýtt eða kælt, nema hvítlaukur 

07.02 Grænmeti (einnig soðið), fryst 

07.03 Grænmeti lagt í saltlög, brennisteinssýrling eða önnur efni til varnar 
skemmdum um stundarsakir, en ekki tilbúið til neyzlu strax 

ex 07.04 Grænmeti þurrkað eða eimað, einnig sundurskorið, mulið eða steytt í 

duft, en ekki frekar unnið, nema hvítlaukur 
07.05 —Belgávextir, þurrkaðir og afhýddir, einnig flysjaðir eða klofnir 
07.06  Maníókarót, arrowrót, salop, jarðartiskokka, batatar og þess háttar 

rætur og rótarhnýði, sem innihalda mikið af sterkju eða inúlíni, nýtt 
eða þurrkað, heilt eða skorið sundur; mergur sagópálmans
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Bruxzelles- 
tollnafnaskrár- 

númer Vörulýsing 

8. kafli 

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

hnetur, mangóaldin, guavaber, nýtt eða þurrkað, einnig afhýtt 

08.02  Sítrusávextir, nýir eða þurrkaðir 
ex 08.03  Fíkjur, þurrkaðar 

08.04 - Vínber, ný eða þurrkuð 

ex 08.05  Hnetur aðrar en þær, sem teljast til nr. 08.01, nýjar eða þurrkaðar, með 
eða án hnotskurnar, nema möndlur og kastanjettur 

08.06 Epli, perur eða kveður, nýtt 

08.07  Steinaldin, ný 

08.08 Ber, ný 

ex 08.09 Aðrir ávextir, nýir nema „honeydew“ melónur (Cucumis melo L. var 

inodorus eða maltensis) og „ogen“ melónur (Cucumis melo L. var 
cantalupensis Ser) 

08.10 Ávextir (einnig soðnir), frystir, en ekki sykraðir 
08.11 Ávextir niðurlagðir til geymslu um stundarsakir (t. d. með brennisteins- 

díoxydgasi, saltlegi, brennisteinssýrlingi eða annarri niðurlagningarupp- 
lausn), en í þessu ástandi óhæfir til neyzlu þegar í stað 

08.12 Aðrir þurrkaðir ávextir en þeir, sem teljast til nr. 08.01—-08.05 
08.13  Hýði af melónum eða sitrusávöxtum, nýtt, fryst, þurrkað eða lagt í 

saltlög, brennisteinssýrling eða í önnur efni til varnar skemmdum um 
stundarsakir 

9. kafli — Katfi, te, maté og krydd nema maté (09.03) 

10. kafli Korn, ómalað 

11. kafli Malaðar afurðir; malt; sterkja; glúten; inúlín 

12. kafli 

12.01  Olíufræ og olíurík aldin, heil eða sundurskorin 

12.02 Mjöl ófitusneytt, úr olíufræum eða olíuríkum aldinum, þó ekki mustarðs- 
mjöl 

ex 12.03 Fræ, aldin og sporar til sáningar nema fræ af barrtrjám 
12.04  Sykurrófur, heilar eða sundurskornar, nýjar, þurrkaðar eða malaðar; 

sykurreyr 
12.05  Síkoríurætur, nýjar eða þurrkaðar, heilar eða sundurskornar, óbrenndar 

12.06 Humall og humalmjöl (lúpúlín) 
ex 12.07  Basellika (Ocimum basilicum), hjólkróna (Borago officinalis), mynta 

(að undantekinni þurrkaðri piparmyntu og poleimyntu), rósmarinlyng 
(rosmarinus officinalis) og salvia (salvia officinalis) 

12.08  Jóhannesarbrauð, nýtt eða burrkað, einnig mulið eða malað, en ekki 
frekar unnið; aldinkjarnar og önnur jurtaefni, sem aðallega eru notuð 
til manneldis, ót. a. 

12.09  Hálmur og hýði af korni, óunnið eða saxað, en ekki frekar unnið 
12.10  Beðjur, kálrófur og aðrar fóðurrófur, hey, lucerne, smári, esparsettur, 

fóðurkál, úlfabaunir, umfeðmingsgras og þess háttar fóðurefni
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Bruzelles- 
tollnafnaskrár- 
númer Vörulýsing 

15. kafli 

15.01 Feiti af svínum og fuglum, brædd eða pressuð 
15.02 Feiti af nautgripum, sauðfé og geitum, óbrædd; tólg, framleidd úr slíkri 

feiti (þar með talinn „premier jus“) 

15.03  Svínafeitisterín (lardstearín), oleosterin (pressutólg), svinafeitiolía, oleo- 
margarín, tólgarolía, hvorki jafnblönduð, blönduð né unnin á annan 
hátt 

ex 15.06 Önnur feiti og olía úr dýraríkinu (hér með talin klaufaolía, beinafeiti, 
úrgangsefnafeiti) nema klaufaolía til tæknilegrar notkunar 

ex 15.07 Feiti og feit olía úr jurtaríkinu, hrá, hreinsuð eða hreinunnin nema 
olíur unnar á kemiskan hátt úr olívuúrgangsefnum til tæknilegrar 
notkunar 

ex 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 nema 
olíur og feiti algjörlega unnar úr fiski eða sjávarspendýrum 

15.13 Smjörlíki, tilbúin svínafeiti (imitation lard) og önnur tilbúin matarfeiti 

16. kafli 

16.01 Pylsur eða þess háttar vörur úr kjöti eða öðrum sláturafurðum eða 
dýrablóði 

16.02 Aðrar vörur úr kjöti eða öðrum sláturafurðum, tilreiddar eða niður- 

soðnar 

ex 16.03  Kjötextrakt og annað kjötseyði nema hvafkjötsextrakt 

17. kafli 

17.01  Rófu- og reyrsykur í föstu formi 
17.02 Annar sykur, síróp, hunangslíki, einnig blandað náttúrlegu hunangi; 

brenndur sykur 
17.03  Melassi, einnig aflitaður 

ex 17.04  Fondant, deig, krem og svipaðar hálfunnar vörur, í stórum umbúðum, 
með viðbættu sætiefnainnihaldi að lágmarki 80% að þunga 

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

18. kafli 

18.01  Kakaóbaunir, heilar eða muldar, einnig brenndar 

18.02  Kakaóhýði og kakaóúrgangur 

19. kafli 

19.02 Vörur úr mjöli, sterkju eða maltextrakti, tilreiddar sem fæða fyrir 
börn, fyrir sjúka eða til matargerðar, ef í þeim er minna en 50% af 
kakaói miðað við þyngd 

19.03  Makkarónur, spaghetti og þess konar vörur 
19.04  Tapíókagrjón og sagógrjón, taníóka- og sagólíki unnin úr kartöflumjöli 

eða annarri sterkju 
ex 19.07 Brauð og aðrar algengar brauðvörur nema skonrok (,ships' biscuits“), 

brauðmylsna („„crumbs“) og tvíbökur („,rusks“)
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Bruxzelles- 
tollnafnaskrár- 

númer Vörulýsing 

ex 19.08 Kökur, kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur nema kex, ískex, tvíbökur 
(„rusks“), kökur!) og vínarbrauð?) 

20. kafli 

20.01 Grænmeti og ávextir, tilreitt eða niðursoðið í ediki eða ediksýru, einnig 
með sykri, salti, sinnepi eða öðru kryddi 

ex 20.02 Grænmeti, tilreitt eða varið skemmdum með öðru en ediki eða edik- 
sýru, nema 

(i) tómatpuré (þ. m. t. tómatpulpa) algjörlega unnið úr tómötum og 
vatni, með eða án salts eða annarra efna til varnar skemmdum 
eða bragðbætis, í loftþéttum lokuðum ílátum að þurrviktarinni- 
haldi ekki minna en 25% tómatar; og 

(ii) olívur 
20.03 Ávextir frystir, með sykri 
20.04 Ávextir, ávaxtahýði og plöntuhlutar varið skemmdum með sykri (húðað, 

gljásykrað eða sykrað á annan hátt) 
20.05 —Aldinsulta, aldinhlaup, aldinmauk, ávaxtapulpa og ávaxtadeig, soðið, 

einnig með sykri 
ex 20.06 Ávextir, niðursoðnir eða tilreiddir á annan hátt, einnig með sykri eða 

vínanda nema hnetur 
20.07  Ávaxta- og grænmetissafi (þar með drúfusafi), ógerjaður, einnig með 

sykri, en án vínanda 

21. kafli 

ex 21.06  Pressuger 
ex 21.07  Rjómaís (sem inniheldur fitu) en ekki rjómaísduft; kaffipasta, smjör- 

krem (,sweetfat“); emulgeruð fita og svipuð efni, sem notuð eru til 

framleiðslu á bökuðum vörum og innihalda minnst 10% fitu; soðið 
ravioli, makkaróni, spaghetti og því um líkt 

22. kafli 

22.04  Drúfusafi í gerjun og drúfusafi, sem í er stöðvuð gerjun með öðru 
en etanóli 

22.05 Vín úr nýjum drúfum og drúfusafi, sem í er stöðvuð gerjun með etanóli 
22.06  Vermút og annað vín úr nýjum drúfum, með bragðefnum 
22.07 Aðrar gerjaðar drykkjarvörur, t. d. eplavín, peruvín og mjöður (hunangs- 

vín) 
ex 22.09 Etanól ómengað, með minna en 80% etanólmagni að rúmmáli; áfengir 

drykkir nema whisky og annað áfengi unnið úr korni, romm og annað 
áfengi unnið úr melassa; aquavitae, genever, gin, eftirlíkingar af 
rommi og vodka; áfengir drykkir úr framangreindum tegundum vínanda; 
vinþrúgu- og fikjubrennivín; líkjörar og ávaxtalíkjörar (,cordials“); 
sprittblöndur með bragðbætandi efnum til framleiðslu á drykkjarvörum 

22.10  Edik og edikslíki 
  

mjöl og sterkja) og fitu en án gers og, sem m. a. hefur inni að halda tvennt eða fleira af eftir- 
farandi: sykri, hunangi, eggjum, mjólk, osti, ávöxtum, hnetum, bragðbætandi eða litandi efnum. 

2) með vínarbrauði er átt við blaðlaga bakaða vöru með geri og feitiinnihaldi, sem minnst 

er 25% af þyngd fullunnu vörunnar. 

B2
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23. kafli 
23.02  Klíð og annað úrgangsefni, sem fellur til við mölun, sáldun eða aðra 

vinnslu korns eða belgávaxta 
23.03  Sykurmelassi og annar úrgangur, sem fellur til við framleiðslu á sykri; 

hrat og önnur úrgangsefni frá öl- og áfengisgerð; úrgangsefni frá 
sterkjugerð og önnur áþekk úrgangsefni 

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

23.06  Jurtaefni hæf til skepnufóðurs, ót. a. 

ex 23.07  Skepnufóður blandað sykri eða melassa og annað tilreitt skepnufóður 
nema soðkjarni fisks („fish solubles“) 

24. kafli 
24.01 Tóbak óunnið; tóbaksúrgangur 

35. kafli 

ex 35.01  Kaseín, kaseinöt og aðrir kaseinderivatar
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Fylgiskjal 2 

Vörulisti I við Viðauka B 

Skrá yfir ákvarðandi framleiðsluaðferðir, þar sem einnig má beita 

hundraðshlutamælikvarðanum 

Almennar inngangsathugasemdir við vörulista Í (nema 29. kafla) 

1. Við beitingu ákvæða liðs 1 (b) í 4. grein við vörur, sem taldar eru fullunnar í 

þessum vörulista, skal viðeigandi ákvarðandi framleiðsluaðferð framkvæmd við vöruna 

alla, þó að frátöldum hvers kyns umbúðum. 

2. Öll stig framleiðslu vöru frá byrjun ákvarðandi framleiðsluaðferðar skulu fram- 

kvæmd innan svæðisins. 

3. Þegar ákvarðandi framleiðsluaðferð gerir ráð fyrir vali um efni (t. d. „fram- 

leiðsla úr ........ eða úr ........ “), útilokar notkun eins efnis ekki notkun neinna ann- 

arra. 

4.Engin þau skilyrði, sem sett eru fyrir ákvarðandi framleiðsluaðferðum, skulu 

útiloka notkun efna, sem eru á hráefnaskránni, svo fremi að við þau hafi verið viðhöfð 

framleiðsluaðferð eins og skýrgreint er í 6. málsgrein 1. reglu í viðauka B. 

5. Hugtakið „framleiðsla úr“ tekur ekki til tilvika, þar sem vara er til orðin á þann 

hátt, að hún hefur verið skilin frá annarri vöru, sem hún var hluti af. 

6. Í beim tilvikum, þar sem ákvarðandi framleiðsluaðferð er háð því, að vara eða 

nánar tilgreint efni skuli vera framleitt með kemískri umbreytingu (transformation), 

þá merkir hugtakið „kemisk umbreyting“ myndun sameindar (molecule) vörunnar eða 

efnisins með: 
(a) því að tvö frumefni eða fleiri verka hvert á annað; 

(b) sérhverri kemiskri ummyndun á byggingu sameindar efnis, að undantek- 

inni (i) ioníseringu og (ii) því að bæta við eða taka burt vatnskristalla. 

Hér merkir „sameind“ vöru eða efnis þá sameind, sem er ákvarðandi við flokkun 

vörunnar eða efnisins eftir Bruxelles-tollnafnaskránni. 

7. Tilvísanir til fjögurra stafa talna, t. d. 25.03, vísa til tollskrárnúmera í Bruxelles- 

tollnafnaskránni, tilvísanir í kafla eiga við kafla í Bruxelles-tollnafnaskránni. Nema ann- 

að komi fram af samhenginu, skulu vörulýsingar fullunninna vara og efna túlkaðar í 
samræmi við athugasemdir við flokka og kafla Bruxelles-tollnafnaskrárinnar og reglur um 

túlkun tollnafnaskrárinnar. 

8. Þessar inngangsathugasemdir taka ekki til 29. kafla, en um hann gilda sérstakar 
inngangsathugasemdir.
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Ákvarðandi framleiðsluaðferð 

  
  

Vara framkvæmd innan svæðisins 

5. KAFLI 

Afurðir úr dýraríkinu, ót. a. 

ex 05.07 Fjaðrir og dúnn, hreinsað Hreinsun (sem skal fela í sér þvott, ryk- 
hreinsun og þurrkun), flokkun og blöndun 

óunninna fjaðra eða dúns 

ex 05.15 Söltuð hrogn, óhæf til manneldis Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
05.15 

13. KAFLI 

Hráe 

13.03 

fni úr jurtaríkinu til litunar og sútunar; jurtalakk; kolvetnisgúmmi, 
náttúrulegur harpiæ og aðrir jurtasafar og extraktar úr jurtaríkinu 

Jurtasafi og extraktar úr jurta- Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
ríkinu; pektin; agar-agar og annað 13.03 

náttúrulegt plöntuslím og hleypi- 
efni unnið úr jurtaríkinu 

14. KAFLI 

Flétti- og útskurðarefni úr jurtaríkinu; önnur efni úr 
jurtaríkinu ótalin annars staðar 

ex 14.05 Þangmjöl Framleiðsla úr þangi (ex 14.05) eða úr efn- 
um, sem ekki teljast til 14.05 

15. KAFLI 

Feiti og olía úr jurta- og dýraríkinu og klofningsefni þeirra; 
tilbúin matarfeiti; vax úr jnrta- og dýraríkinu 

15.04 Feiti og olia úr fiski og sjávar- Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
spendýrum, einnig hreinsuð 15.04 

ex 15.05 Ullarfeiti Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

15.05 

ex 15.05 Feitiefni (hér með talið lanolin), Framleiðsla úr óhreinsaðri ullarfeiti (ex 

unnin úr ullarfeiti 15.05) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

15.05 

15.08 Olía úr jurta- og dýraríkinu, soð- Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
in, oXyderuð, vatnseydd (dehydr- 15.07 eða 15.08 

ated), meðhöndluð með brenni- 

steini, blásin, pólymerseruð eða 

umbreytt með öðrum hætti
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15.09 

ex 15.10 

ex 15.10 

15.11 

ex 15.11 

ex 15.12 

15.17 

ex 16.04 

ex 16.05 

ex 17.04 

Vara 

Degras 

Feitisýrur 

Súrar olíur frá feitihreinsun; 

feitialkóhól 

Glyseról og glyseróllútur 

Nr. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

15.08 eða 15.09 

Framleiðsla úr súrri olíu frá feitihreinsun 

(ex 15.10) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

15.10 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

15.10 

Framleiðsla 

15.11 

úr efnum, sem ekki teljast 

frá hreinsun eða eimingu 

úr efnum, sem ekki teljast 

úr efnum, sem ekki teljast 

úr efnum, sem ekki teljast 

úr efnum, sem ekki teljast 

úr efnum, sem ekki teljast 

Glyseról, hreinsað Framleiðsla 

Feiti og olíur eingöngu unnin úr Framleiðsla 

fiski og sjávarspendýrum, vetn- 15.12 
uð að nokkru eða öllu leyti eða 

gerð föst eða hert með öðrum 
hætti, hreinsuð eða óhreinsuð, en 

ekki frekar unnin 

Leifar frá hreinsun á feiti, feitri Framleiðsla 

olíu eða vaxi úr jurta- og dýra- #15.17 

ríkinu 

16. KAFLI 

Framleiðsla úr kjöti, fiski, krabbadýrum og lindýrum 

Fiskur, tilreiddur eða niðursoð- Framleiðsla 

inn, þar með talinn styrjuhrogn  16.04 

og eftirlíkingar þeirra í loftþétt- 
um umbúðum 

Krabbadýr og lindýr, tilreidd eða Framleiðsla 
niðursoðin í loftþéttum umbúð- 16.05 

um 

17. KAFLI 

Sykur og sykurvörur 

Sykurvörur, sem kakaóð er ekki í, Framleiðsla 
þó ekki „fondant“, deig, krem og 17.04 

því um líkar hálfunnar vörur, 

með viðbættu sætefnisinnihaldi, 

sem er 80% af þyngd eða meira, 

ekki í smásöluumbúðum 

til 

til 

til 

til 

til 

til
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Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

18. KAFLI 

Kakaó og kakaóvörur 

18.03 Kakaódeig (þar með talin kakaó- 
deig í stykkjum), einnig þó feit- 

in hafi verið dregin úr því 

18.04 Kakaósmjör (feiti eða olía) 

18.05 Kakaóduft, ósykrað 

18.06 Súkkulaði og aðrar neyzluvörur, 

sem í er kakaó 

Framleiðsla úr 

18.03 

Framleiðsla úr 

18.03 eða 18.04 

Framleiðsla úr 

18.03 eða 18.05 

Framleiðsla úr 

17.04 eða 18.06 

19. KAFLI 

Framleiðsla úr korni, mjöli og sterkju; brauðvörur 

19.01 Maltextrakt 

19.05 Neyzluvörur úr uppbólgnuðu eða 

steiktu korni eða kornvörum, svo 

sem „puffed rice“, „corn flakes“ 

eða þess konar vörur 

19.06 Altarisbrauð, tóm hylki fyrir lyf, 
innsiglunaroblátur, risþynnur og 

þess konar vörur 

ex 19.07 Hart, ósætt kex (ships? biscuits), 

brauðmylsna (crumbs), tvíbökur 

og kruður 

ex 19.08 Kex, iskex (wafers), tvíbökur og 

kruður, kökur!) og víinarbrauð 

(danish pastry)!) 

1) Sbr. skýrgreiningu í viðauka D 

Framleiðsla úr 

11.01 eða 19.01 

Framleiðsla úr 

19.05 

Framleiðsla úr 

19.06 

Framleiðsla úr 

19.07 

Framleiðsla úr 

19.08 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til
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21.01 

21.02 

21.03 

21.04 

21.05 

ex 21.06 

ex 21.07 

22.02 

22.03 

  

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

21. KAFLI 

Ýmsar fæðutegundir 

Brenndar síkoríurætur og annað 

brennt kaffilíki, extraktar, kjarn- 

ar (essensar) og seyði úr þessum 

vörum 

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

framleiddar úr þessum efnum 

Sinnepsmjöl og lagað sinnep 

Kryddsósur önnur tilreidd 

bragðbætiefni 
og 

Súpur, súputeningar, fljótandi, í 

föstu formi eða sem duft 

Náttúrulegt ger, þó ekki pressu- 
ger; tilreitt bökunarduft 

Aðrar fæðutegundir, ótaldar ann- 

ars staðar, þó ekki eftirtalið: 

matarís (icecream), sem inni- 

heldur fitu, þó ekki meðtalið mat- 

aríssduft; kaffipasta; smjörkrem 

(sweetfat);  feitiemulsjónir og 

þess konar efni, sem notuð eru 

til framleiðslu á bökuðum vörum 

og innihalda 10% fitu eða meira 

miðað við þyngd; soðið „ravioli“, 

„makkaroni“, „spaghetti“ og þess 

konar vörur; yoghurt með bragð- 

efnum í eða ávöxtum 

Limonaði, gosdrykkir, einnig með 

bragðefnum, og aðrar óáfengar 

drykkjarvörur, þó ekki ávaxta- 

og grænmetissafi, er telst til 20.07 

Öl gert úr malti 

Framleiðsla úr 

21.01 
efnum, sem ekki teljast til 

Framleiðsla úr ekki teljast til 

21.02 

efnum, sem 

Framleiðsla úr 

21.03 
efnum, sem ekki teljast 

Framleiðsla úr til 

21.04 
efnum, sem ekki teljast 

Framleiðsla úr efnum, 

21.05 

sem ekki teljast til 

Framleiðsla úr frjóefnum (seed) fyrir ger- 

ræktun (yeast cultures) (ex 21.06) eða úr 

efnum, sem teljast ekki til 21.06 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

21.07 

Framleiðsla úr safa sitrusávaxta (ex 20.07) 

eða tilreiddum Þblöndum sitrusávaxta eða 

sitrusolíu (ex 21.07) eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 20.07, 21.07 eða 22.02 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
11.07 eða 22.03
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Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
Vara . ss 

framkvæmd innan svæðisins 
  

22.08 Etanól  (etylalkóhól), ómengað, Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

með 80% etanólmagni eða meira 22.08 eða 22.09 
að rúmmáli, mengað etanól sér- 

hvers styrkleika 

ex 22.09 Whisky og annað áfengi unnið úr Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
korni; romm og annað áfengi 22.08 eða 22.09 
unnið úr melössum; ákaviti, gene- 

ver, gin, eftirlíkingar af rommi 

og vodka; áfengir drykkir fram- 
leiddir úr áðurgreindu áfengi; 

vinþrúgu- og fíkjubrennivin; 

líkjörar og ávaxtalikjörar (cordi- 

als); samsettar  vínandablöndur 

(s. k. concentrated extracts) til 

framleiðslu á drykkjarvörum 

23. KAFLI 

Úrgangsefni frá matvælaframleiðslu; tilreitt skepnufóður 

23.01 Mjöl og duft úr kjöti, sláturúr- Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
gangi, fiski, krabbadýrum, lindýr- 23.01 

um, óhæft til matar; hamsar 

ex 23.05 Vínúrgangur (wine lees) Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

23.05 

ex 23.05 Vinsteinn, óhreinsaður Framleiðsla úr vínúrgangi (wine lees) (ex 

23.05) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

23.05 

ex 23.07 Soðkjarni fisks (fish solubles) Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

23.07 

24. KAFLI 

Tóbak 

24.02 Tóbak unnið,  tóbakssósa og Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

tóbaksextrakt 24.02 

25. KAFLI 

Salt, brennisteinn, mold og steintegundir, gips, kalk og sement 

ex 25.01 Borðsalt og hreint natríumklórid Framleiðsla úr steinsalti, salti unnu úr sjó 

til lyfjagerðar eða söltum vökvum (ex 25.01) eða úr efn- 

um, sem ekki teljast til 25.01
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Vara 

25.03 Brennisteinn hvers konar, þó 

ekki Þurreimdur (sublimed), 

felldur eða hlaupkenndur (colloi- 
dal) 

ex 25.06 Kvarz og kvarzit sem korn eða 

duft 

ex 25.07 Brenndur leir (t. d. kaólín og 

bentonít), andalúsit, cyanit, silli- 

manít, þó ekki þaninn leir, sem 

telst til nr. 68.07; múllít; cham- 

otteleir og dinasleir 

ex 25.09 Jarðlitir malaðir eða brenndir 

ex 25.13 Vikur  (pimpsteinn), smergill, 

náttúrulegt kórund og önnur nátt- 
úruleg slípiefni, einnig hitameð- 

höndluð, sem korn eða duft 

ex 25.17 Tinna, einnig hitameðhöndluð, 

sem korn eða duft 

ex 25.18 Brennt dólómit; samrunnið dóló- 

mit (þar með tjöruborið dóló- 

mit) 

ex 25.19 Brennt magnesíumkarbónat 

ex 25.20 Brennt gips, einnig litað eða lítils 

háttar bætt myýkingarefnum, þó 

ekki gips til tannlækninga 

Brennt kalk, leskjað kalk og 

hydrólískt kalk (þó ekki kalsíum- 

oxyd og kalsíumhydroxyd) 

25.23 Portlandssement, alúmínatsement, 

slaggsement og annað hydróliskt 
sement, einnig litað eða sem 

sementsgjall 

17 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
25.03 

Mulning, sigtun og flokkun á óunnu kvarzi 

eða kvarziti (ex 25.06) 

Framleiðsla úr óbrenndum leir, andalúsit, 

cyanit, eða sillimanít (ex 25.07) eða úr efn- 

um, sem ekki teljast til 25.07 

Framleiðsla úr ómöluðum, óbrenndum jarð- 
litum (ex 25.09) eða efnum, sem ekki telj- 

ast til 25.09 

Mulning, sigtun og flokkun óunninna efna, 

sem teljast til 25.13 

Mulning, sigtun og flokkun óunninnar tinnu 

(ex 25.17) 

Framleiðsla úr óbrenndu dólómiti (ex 25.18) 

eða úr efnum, sem ekki teljast til 25.18 

Framleiðsla úr óbrenndu náttúrulegu magn- 
esíumkarbónati (ex 25.19) 

Framleiðsla úr óbrenndu gipsi, eða anhydríti 
(ex 25.20) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

25.20 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
25.22 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

25.23 

B3
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ex 25.30 

ex 26.01 

26.02 

26.03 

26.04 

ex 27.01 

ex 27.02 

27.04 

27.05 

Vara 

Samanlimt (agglomerated) mer- 

skúm; samanlímt (agglomerated) 

raf 

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

    

Framleiðsla úr náttúrulegu merskúm (ex 

25.25) eða Tafúrgangi (ex 25.25) eða úr 

efnum, sem ekki teljast til 25.25 

Brennd konsentröt náttúrulegra Framleiðsla úr óunnum náttúrulegum bórát- 

bórata um (ex 25.30) 

26. KAFLI 

Málmgrýti, gjall og aska 

Brennt brennisteinskís og önnur Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
náttúruleg  járnsúlfid, brennd, 26.01 
einnig samrunnin (agglomerated) 

í töflum (briquettes) eða í öðru 

formi 

Gjall, sindur og annar úrgangur Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

frá járn- og stálframleiðslu 26.02 

Aska og annar úrgangur (þó ekki Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

frá járn- og stálframleiðslu), sem  26.03 

málmur er í eða málmsambönd 

Annað gjall og aska ót. a. (þar Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
með talin þangaska) 26.04 

21. KAFLI 

Eldsneyti úr steinaríkinu, jarðolíur og efni eimd úr þeim; 

tjöruefni; jarðvarx 

Steinkolatöflur og annað fast elds- 

neyti unnið úr kolum 

Brúnkolatöflur 

Koks og hálfkoks úr steinkolum, 

brúnkolum eða mó 

Gaskoks 

Framleiðsla úr steinkolum (ex 27.01) eða 

úr efnum, sem ekki teljast til 27.01 

Framleiðsla úr brúnkolum ekki í töflum (ex 

27.02) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

27.02 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

27.04 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

27.05



12. febrúar 1970. 

  

Vara 

27.05 Kolagas, vatnsgas, „generator“-gas 

(bis) og því um líkar gastegundir 

21.06 Koltjara, brúnkolatjarna, mótjara 

og önnur jarðtjara, einnig tjara 

eimd að nokkru leyti, tjara fram- 

leidd úr blöndu af biki ásamt 
kreósótolíu eða ásamt annarri olíu 
framleiddri úr koltjöru með eim- 
ingu 

27.07 Olíur og önnur efni framleidd 

með eimingu úr háhitaðri kol- 

tjöru, aðrar olíur og efni, sem 

nefnd eru í athugasemd 2 við 

Þennan kafla 

27.08 Koltjörubik og annað bik unnið 

úr koltjöru eða annarri jarðtjöru 

27.10 Jarðolíur og olíur fengnar úr 

tjörukenndum steinefnum, hreins- 

aðar; vörur ótaldar annars staðar, 

sem í eru minnst 70% af jarðolíu 
eða olíum fengnum úr tjöru- 

kenndum steinefnum miðað við 

Þunga, enda séu þessar olíur ein- 

kennandi fyrir vörurnar 

27.11 Petróleumgas og önnur loftkennd 

kolvatnsefnissambönd 

27.12 Vaselin 

ex 27.12 Vaselín, hreinsað 

ex 27.13 Parafín 

ex 27.13 Smákristallað vax, „slackwax“, 

hreinsað  ósókerit,  montanvax, 

móvax og aðrar vaxtegundir af 
minerölskum uppruna (þó ekki 

óhreinsað ósókerít), einnig litað 

Nr. 1. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

    

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

27.05 (bis) 

Framleiðsla úr efnum, 

27.06 
sem ekki teljast til 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki 

27.07 
teljast til 

Framleiðsla úr 

27.08 

efnum, sem ekki teljast til 

Framleiðsla úr efnum, sem teljast til 27.10, 

framleidd með aðferðum, sem ekki felast 

eingöngu í blöndun eða pökkun eða í ein- 

hverri samsetningu þessara aðferða eða úr 

efnum, sem ekki teljast til 27.10 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
27.11 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
27.12 

óhreinsuðu  vaselíni (ex Framleiðsla úr 

27.12) 

Framleiðsla úr „slack wax (ex 27.13) eða 

„scale wax“ (ex 27.13) eða úr efnum, sem 

ekki teljast til 27.13 

Framleiðsla úr óhreinsuðu ósókeriti (ex 

27.13) eða úr efnum, sem ekki teljast til 
27.13



Nr. 1. 

  

27.14 

27.16 

Jarðolíubitúmen, jarðolíukoks og 

önnur úrgangsefni frá jarðolíum 

eða olíum fengnum úr tjörukennd- 
um steinefnum 

Bítúmenblöndur að meginstofni 

20 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

12. febrúar 1970. 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
27.14 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

úr náttúrulegu asfalti, náttúrulegu 27.16 

bítúmeni, jarðolíubítúmeni, jarð- 

tjöru eða jarðtjörubiki (t. d. 
asfaltmastix og „cut backs“) 

28. KAFLI 

Ólífræn kemisk efni; lífræn og ólífræn sambönd góðmálma, sjaldgæfra 
jarðalkalímálma, geislavirkra frumefna og ísótópa 

28.01 

28.02 

28.03 

28.04 

28.05 

28.06 

28.07 

28.08 

28.09 

28.10 

Halógen (flúor, klór, bróm og 

joð) 

Brennisteinn, þurreimdur (sub- 

limed) eða felldur; hlaupkennd- 
ur (colloidal) 

Kolefni (t. d. sót, antracensvart 

og acetylensvart) 

Vatnsefni, eðalgas og aðrir málm- 
leysingjar 

Alkalí-, jarðkalí- og sjaldgæfir 

jarðkalimálmar (þ. á m. yttríum 
og scandium), kvikasilfur 

Saltsýra og klórsúlfónsýra 

Brennisteinsdioxyd 

Brennisteinssýra, oleum 

Saltpéturssýra, nitreringssýra 

Fosfórpentoxyd og fosfórsýra 

(meta-, orti- og pýró-) 

Framleiðsla úr 

28.01 eða 38.19 

Framleiðsla úr 

28.02 eða 38.19 

Framleiðsla 

28.03 

Framleiðsla 

28.04 

Framleiðsla 

28.05 

Framleiðsla 

28.06 

Framleiðsla 

28.07 

Framleiðsla 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

28.08 eða 28.13 

Framleiðsla 

28.09 

Framleiðsla 

28.10 

úr 

úr 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til



  

12. febrúar 1970. Nr. 1. 

Vara Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

28.11 Arsentríoxyd, arsenpentoxyd og Framleiðsla með kemiskri umbreytingu 
arsensýrur (transformation) úr sérhverju efni 

28.12 Bóroxyd og bórsýra Framleiðsla með kemískri umbreytingu 
(transformation) úr sérhverju efni 

28.13 Aðrar ólífrænar sýrur og önnur Framleiðsla með kemískri umbreytingu 

súrefnissambönd málmleysingja (transformation) úr sérhverju efni 

(þó ekki vatn) 

28.14 Halógenid og oxyhalógenid málm- Framleiðsla með kemískri umbreytingu 
leysingja 

28.15 Súlfíd málmleysingja (þar á meðal 
fosfórtrisúlfid) 

28.16 Ammóníak, vatnssnautt eða í upp- 
lausn 

28.17 Natríumhydroxyd (vítissóti), 

kalíumhydroxyd, peroxyd natri- 

ums og kalíums 

28.18 Oxyd, hydroxyd og peroxyd 

magnesíums, strontíums og barí- 

ums 

28.19 Zinkoxyd og zinkperoxyd 

ex 28.20 Áloxyd og álhydroxyd 

ex 28.20 Tilbúið kórundum 

28.21 Krómoxyd og krómhydroxyd 

28.22 Manganoxyd 

28.23 Járnoxyd og járnhydroxyd, þar 
með talinn leirlitur, enda inni- 

haldi hann járnsambönd, sem 
nema 70% eða meiru miðað við 

þunga, reiknað sem Fes 

(transformation) úr sérhverju efni 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
28.15 eða 38.19 

Framleiðsla úr efnum, 

28.16 
sem ekki teljast til 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

28.17 

Framleiðsla úr 

28.18 

efnum, sem ekki teljast til 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
28.19 

efnum, ekki teljast til Framleiðsla úr sem 

28.20 

28.20) eða úr 

28.20 

úr áloxyd (ex 

ekki teljast til 
Framleiðsla 

efnum, sem 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
28.21 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

28.22 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
28.23



Nr. 1. 

Vara 

  

ex 28.23 

28.24 

28.25 

28.26 

28.27 

ex 28.28 

ex 28.28 

28.29 

28.30 

28.31 

28.32 

28.33 

28.34 

28.35 

Leirlitur, malaður eða brenndur, 

enda innihaldi hann járnsambönd, 

sem nema 70% eða meiru miðað 

við þunga, reiknað sem Fe;0g 

Kóbaltoxyd og kóbalthydroxyd 

Títanoxyd 

Tinoxyd (stannóoxyd og stanni- 

oxyd) 

Blýoxyd, rauð menja og gul menja 

Hydrazín og hydroxylamin og 

ólífræn sölt þeirra; aðrir ólifræn- 

ir basar og málmoxyd, hydroxyd 

og peroxyd önnur en antimón- 

oxyd 

Antimónoxyd 

Flúoríd, silikóflúoríd, flúorbóröt 

og önnur flúorsölt 

Klórid og oxyklórid 

Klórit og hypóklórit 

Klóröt og perklóröt 

Brómid, oxybrómid, brómöt, per- 

brómöt og hypóbrómit 

Jódid, oxyjódid, jódöt og perjódöt 

Súlfid, pólysúlfíð 

22 12. febrúar 1970. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla úr ómöluðum eða óbrenndum 

leirlitum (ex 28.23) eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 28.23 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

28.24 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

28.25 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

28.26 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

28.27 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
28.28 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

28.28 eða 81.04 

Framleiðsla úr flússpat (ex 25.31) eða 

kemískri umbreytingu (transformation) úr 

sérhverju efni 

Framleiðsla úr efnum, sem teljast til 25.01 
eða 31.04 eða frá kemískri umbreytingu 

(transformation) úr sérhverju efni 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

28.31 

Framleiðsla frá kemiskri umbreytingu (trans- 

formation) úr sérhverju efni 

Framleiðsla frá kemískri umbreytingu (trans- 

formation) úr sérhverju efni 

Framleiðsla frá kemískri umbreytingu (trans- 

formation) úr sérhverju efni 

Framleiðsla frá kemiískri umbreytingu (trans- 

formation) úr sérhverju efni



12. febrúar 1970. 

Vara 

23 Nr. 1. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

28.36 

28.37 

ex 28.38 

ex 28.38 

28.39 

28.40 

28.41 

28.42 

28.43 

28.44 

28.45 

28.46 

28.47 

28.48 

Díthíonit, einnig þótt þau séu 

blönduð úr lífrænum efnum til að 

halda þeim í óbreyttu ástandi, enn 

fremur súlfoxylöt 

Súlfit og thiósúlföt 

Súlföt (þ. á m. álún) 

Persúlföt 

Nitrit og niítröt 

Fosfit, hypófosfit og fosföt 

Arsenit og arsenöt 

Karbónöt og perkarbónöt; ammó- 
níumkarbónat, sem inniheldur 

ammóníumkarbamat 

Cyaníd og cyanósölt 

Fúlminöt, cyanöt og thíócyanöt 

Silíköt, þar með talið venjulegt 

natríumkalíumsilíkat 

Bóröt og perbóröt 

Sölt málmsýrna (t. 
permanganöt, stannöt) 

d. krómöt, 

Önnur málmsölt og málmperoxy- 
sölt ólífrænna sýrna, þó ekki azid 

  

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
28.36 

Framleiðsla frá kemískri umbreytingu (trans- 

formation) úr sérhverju efni 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

28.38 

Framleiðsla frá kemískri umbreytingu (trans- 

formation) úr sérhverju efni 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

28.39 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

28.04, 28.10, 28.13 eða 28.40 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
28.41 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

28.42 eða frá kemískri umbreytingu (trans- 

formation) úr efnum, sem teljast til 28.42 

Framleiðsla frá kemískri umbreytingu (trans- 

formation) úr sérhverju efni 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

28.44 

Framleiðsla frá kemískri umbreytingu (trans- 

formation) úr sérhverju efni 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
28.46 eða frá kemískri umbreytingu (trans- 

formation) úr efnum, sem teljast til 28.46 

Framleiðsla frá kemiskri umbreytingu (trans- 

formation) úr sérhverju efni 

Framleiðsla frá kemískri umbreytingu (trans- 

formation) úr sérhverju efni
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Vara 

  

28.49 

ex 28.50 

ex 28.50 

ex 28.50 

28.52 

28.53 

28.54 

28.55 

28.56 

28.57 

28.58 

Hlaupkenndir góðmálmar, amal- 

söm góðmálma, ólifræn eða lífræn 

sölt og önnur sambönd góðmálma 

(þar með talin albúminöt, pro- 

teinöt, tannöt og önnur þess konar 

sambönd), einnig þótt samböndin 
séu ekki kemískt skýrgreind 

Úraníum og úraníumlegeringar, 
unnið, og vörur úr því 

Sölt og önnur ólifræn eða lifræn 
sambönd úraníums, þar með tald- 

ar blöndur slíkra salta og sam- 

banda 

Cermets 

Sölt og önnur ólífræn eða lífræn 

sambönd thóríums, úraníums eða 

sjaldgæfra  jarðkalímálma (þar 

með talið yttríum og scandium) 
og blöndur þessara salta og sam- 

banda 

Fljótandi andrúmsloft (einnig 

þótt eðalgasið hafi verið fjar- 
lægt); samanþjappað andrúmsloft 

Vatnsefnisperoxyd 

Fosfíd 

Karbid (t. d. kísilkarbid, bór- 

karbíd, málmkarbid) 

Hvydríd, nitrid, 

bóríd 
azid, silicid og 

Önnur ólifræn sambönd (þ. á m. 
eimað vatn til mælinga á raf- 

magnsmótstöðu og vatn af áþekk- 

um hreinleika); amalgöm önnur 

en amalgöm góðmálma 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
28.49 eða frá kemískri umbreytingu (trans- 

formation) úr efnum, sem teljast til 28.49 

Framleiðsla úr óunnu úraníum (ex 28.50) 

eða úr úraníumúrgangi eða brotaúraníum 

(ex 28.50) eða úr efnum, sem ekki teljast 

til 28.50 

Framleiðsla frá kemiskri umbreytingu (trans- 

formation) úr sérhverju efni 

Framleiðsla úr sérhverju efni öðru en 

cermets (ex 28.50) 

Framleiðsla frá kemiskri umbreytingu (trans- 

formation) úr sérhverju efni 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
28.53 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
28.54 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

28.55 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

28.56 

Framleiðsla frá kemiskri umbreytingu (trans- 

formation) úr sérhverju efni 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
28.58 eða frá kemiskri umbreytingu (trans- 
formation) úr efnum, sem teljast til 28.58
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29. KAFLI 

Sérstakar inngangsathugasemdir við 29. kafla 

1. Við beitingu ákvæða liðs 1(b) í 4. grein við vörur, sem taldar eru fullunnar í 

þessum vörulista, skal viðeigandi ákvarðandi framleiðsluaðferð framkvæmd við vöruna 

alla, þó að frátöldum hvers kyns umbúðum. 

2. Öll stig framleiðslu vöru frá byrjun ákvarðandi framleiðsluaðferðar skulu fram- 
kvæmd innan svæðisins. 

3. Þegar ákvarðandi framleiðsluaðferð gerir ráð fyrir vali um efni (t. d. „framleiðsla 

Úr 2... eða úr ........ “), útilokar notkun eins efnis ekki notkun neinna annarra. 

4. Engin þau skilyrði, sem sett eru fyrir ákvarðandi framleiðsluaðferðum, skulu 

útiloka notkun efna, sem eru á hráefnaskránni, svo fremi að við þau hafi verið viðhöfð 

framleiðsluaðferð eins og skýrgreint er í 6. málsgrein 1. reglu í viðauka B. 

5. Með „efni, sem inniheldur kolefni“ er átt við sérhvert efni, sem leggur til nokkr- 

ar eða allar kolefnisfrumeindir í sameind fullunnu vörunnar og, ef sameindarþungi 

fullunnu vörunnar er þekktur, verður hún, nema annað sé tilgreint, að fullnægja að 

minnsta kosti einu eftirfarandi skilyrða (hvort sem hún er einstakt kemískt samband 

eða blanda af jafnhlutaefnum (isomers) : 

Efnið, sem inniheldur kolefni, eða millistigsefni (intermediate) unnið úr því, verður 

(a) að leggja til a. m. k. helming fjölda frumeinda annarra en vatnsefnisfrum- 

einda í sameind fullunnu vörunnar; 

(b) að leggja til a. m. k. helming þunga sameindar fullunnu vörunnar; 

(c) ef efnið, sem inniheldur kolefni, eða millistigsefni unnið úr þvi, er af 

svæðisuppruna, þá skal það leggja til a. m. k. 30% 

(i) af fjölda frumeinda annarra en vatnsefnisfrumeinda í sameind full- 

unnu vörunnar 

(ii) af þunga sameindar fullunnu vörunnar. 

6. Með „millistigsefni“ (intermediate) er átt við sérhvert efni, sem fullunnin vara 

er framleidd úr með kemískri umbreytingu. 

7. Með „kemískri umbreytingu“ (chemical transformation) er átt við sérhverja 

breytingu á byggingu sameindar sérhvers efnis, sem leggur til nokkrar eða allar kol- 
efnisfrumeindir í sameind vöru, er framleiða skal með kemískri umbreytingu, þó með 

eftirtöldum undantekningum: 

(a) efnahvarf (reaction) sýru og basa til að mynda salt þeirra, þó ekki þegar 

saltið er myndað úr „racemiskri“ blöndu og ljósbrotsvirkri (optically 

active) sýru eða basa sem liður í aðgreiningu nefndrar blöndu í ljósbrots- 
virk jafnhlutaefni (isomers); 

(b) efnahvarf fenóls og basa til að mynda fenoxid; 

(c) myndun basa úr salti hans, nema saltið sé liður í aðgreiningu Jljósbrots- 

virkra jafnhlutaefna (isomers), og sé samsett úr ljósbrotsvirkri sýru og 

ljósbrotsvirkum basa; 

(d) myndun fenóls úr fenoxidi hans; 

(e) myndun sýru úr salti hennar, nema saltið sé liður í aðgreiningu ljósbrots- 

virkra jafnhlutaefna (isomers), og sé samsett úr ljósbrotsvirkri sýru og 

ljósbrotsvirkum basa; 

B4
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(f) efnahvarf (reaction) ólifræns málmsambands og lifræns efnasambands 
til myndunar saltkennds derivata eða saltkennds „komplex“ þess málms 

með áðurnefndu lífrænu efnasambandi; 

(gs) myndun lífræns efnasambands úr saltkenndum málmderivata þess eða salt- 

kenndu „málm-komplexi“; 

(h) viðbót vatns við efnasamband til að mynda hydrat þess; 

(1) fjarlæging vatns úr hydrati. 

Enn fremur skal framleiðsla ljósbrotsvirks jafnhlutaefnis (isomer) úr „racemískri“ 
blöndu, eða framleiðsla á „racemiskri“ blöndu úr ljósbrotsvirku jafnhlutaefni (isomer) 
teljast kemisk umbreyting (transformation). 

8. Með „tveimur kemískum umbreytingum“ (transformations) er átt við tvær kem- 
ískar umbreytingar hvora á eftir annarri, eins og skýrgreindar eru í lið 7 hér á undan, 
svo fremi að millistigsefnið (intermediate), sem myndast við fyrri kemisku umbreyting- 
una, verði einangrað í teljandi magni við framkvæmd ákvarðandi framleiðsluaðferðar. 
Efnahvarf (reaction) fólgið í viðbót eða fjarlægingu tveggja eða fleiri sams konar frum- 
einda, sams konar frumeindahópa eða sams konar efnasambanda, skal teljast ein kemisk 
umbreyting, nema millistigsefnið (intermediate) hafi verið einangrað við efnahvarfið. 

9. Engin þau skilyrði, sem sett eru fyrir ákvarðandi framleiðsluaðferð, skulu úti- 
loka notkun neinna annarra efna samhliða notkun upphafsefnisins (starting material), 
ef þan fullnægja eftirtöldum skilyrðum: 

(a) Þegar sameindarþungi fullunnu vörunnar er þekktur (hvort sem um er 

að ræða einstakt kemiskt samband eða blöndu jafnhlutaefna (isomera), 
komi slík efni annaðhvort 

(1) ekki fram í sameind fullunnu vörunnar eða 

(ii) þau leggi aðeins til þann hluta af sameind fullunnu vörunnar, sem 

ekki er til orðinn af framlagi upphafsefnisins (starting material); 

(b) Þegar fullunna varan er kemískt samband með óþekktan sameindarþunga, 

teljist slík efni ekki til sama númers og fullunna varan. 

Með „upphafsefni“ (starting material) í þessari grein er átt við sérhvert efni, sem 

samkvæmt skilyrðum viðeigandi ákvarðandi framleiðsluaðferðar er efni, sem framleiða 

skal fullunnu vöruna úr. 

10. Hér merkir „sameind“ vöru eða efnis þá sameind, sem er ákvarðandi við flokk- 

un vörunnar eða efnisins eftir Bruxelles-tollnafnaskránni og „þungi sameindar“ merkir 

þunga þessarar ákvarðandi sameindar. 

11. Tilvísanir til fjögurra stafa talna, t. d. 29.01, vísa til tollskrárnúmera í Bruxelles- 

tollnafnaskránni, tilvísanir í kafla eiga við kafla í Bruxelles-tollnafnaskránni. Nema ann- 

að komi fram af samhenginu, skulu vörulýsingar fullunninna vara og efna túlkaðar í 

samræmi við athugasemdir við flokka og kafla Bruxelles-tollnafnaskrárinnar og reglur 

um túlkun tollnafnaskrárinnar.
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Vara 

  

Nr. 1. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

29.01 Karbonhydrid 

ex 29.01 Karbonhydrid önnur en benzene, 

toluene,  xylenes,  naphthalene, 

anthracene, phenanthrene, ethyl- 

ene, butadiene og isoprene 

ex 29.01 Benzene, toluene, xylenes, naph- 

thalene, anthracene og phenan- 
threne 

ex 29.01 Ethylene, butadiene og isoprene 

ex 29.02 Halógenderivatar karbonhydriída, 

þó ekki vinylklóríd 

ex 29.02 Vinylklóríd 

29.03 Súlfó-, nitró- og nitrósóderivatar 

karbonhydrída 

Framleiðsla frá tveimur kemíiskum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

Framleiðsla frá kemískri umbreytingu úr 

benzene, toluene, xylenes, napthalene eða úr 

sérhverju aliphatísku karbonhydríd (ex 

29.01) 

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og ekki telst til 22.08, 22.09, 

38.18 eða 38.19 eða 29. kafla 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst til 28.56 eða 27. kafla 

Framleiðsla frá kemískri umbreytingu (trans- 

formation) úr sérhverju efni, sem inniheld- 

ur og telst til 27. kafla 

*)Framleiðsla frá tveimur kemískum um- 

breytingum (transformations) úr sérhverju 

efni, sem inniheldur kolefni 

eða 
*)Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og ekki telst til 29.02 til 29.45, 

38.18 eða 38.19 

Framleiðsla úr ethylene (ex 29.01) eða úr 

efnum, sem teljast til 28.56 eða 27. kafla 

Í) Framleiðsla frá tveimur kemiskum um- 

breytingum (transformations) úr sérhverju 

efni, sem inniheldur kolefni 

eða 

f) Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 29.02 til 

29.45 eða 38.19 
  

*) Ekki þarf að taka til greina halógenfrumeindir (atóm) við útreikning á hlutdeild í 

Þyngd sameindar eða útreikning á fjölda frumeinda samkv. ákvæðum 5. liðar í inngangsathuga- 
semdum við þennan kafla. 

{) Ekki þarf að taka til greina aðrar frumeindir en kolefnisfrumeindir við útreikning á 

hlutdeild í þyngd sameindar eða útreikning á fjölda frumeinda samkv. ákvæðum 5. liðar inn- 
gangsathugasemda við þennan kafla.
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Vara 

29.04 Óhringliða (acyclic) alkóhól á- 

samt halógen-, súlfó-, nitró- og 

nitrósóderivötum þeirra 

29.05 Hringliða alkóhól ásamt halógen-, 

súlfó-, nítró- og nitrósóderivötum 

Þeirra 

29.06 Fenól og fenólalkóhól 

29.07 Halógen-, súlfó-, nitró- og nitró- 

sóderivatar  fenóla eða fenól- 

alkóhóla 

29.08 Eter, eteralkóhól, eterfenól, eter- 

alkóhólfenól, alkóhólperoxyd og 

eterperoxyd, ásamt halógen-, 

súlfó-, nítró- og nitrósóderivötum 

þeirra 

ex 29.08 Alkóhólperoxyd og eterperoxyd, 
ásamt halógen-, súlfó-, nitró- og 

nitrósóderivötum þeirra 
  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

1)Framleiðsla frá tveimur kemískum um- 

breytingum (transformations) úr sérhverju 

efni, sem inniheldur kolefni 

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 29.02 til 

29.45, 38.18 eða 38.19 og ern enn fremur 

ekki feitialkóhól (ex 15.10) 

Framleiðsla frá tveimur kemiskum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 29.02 til 

29.45, 38.18 eða 38.19 

Framleiðsla frá tveimur kemiskum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 

Framleiðsla úr benzene, toluene, xylenes eða 

naphtalene (ex 29.01) eða úr sérhverju 
efni, sem inniheldur kolefni og ekki telst 

til 38.18 eða 38.19 eða 29. kafla 

Framleiðsla frá tveimur kemíiskum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 
eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 38.18 eða 
38.19 eða 29. kafla 

Framleiðsla frá tveimur kemíiskum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 15.10, 22.08, 

22.09, 38.18 eða 38.19 eða 29. kafla 

Framleiðsla úr vatnsefnisperoxyd (ex 28.45) 
af svæðisuppruna 

  

t) Ekki þarf að taka til greina aðrar frumeindir en kolefnisfrumeindir við útreikning á 

hlutdeild í þyngd sameindar eða útreikning á fjölda frumeinda samkv. ákvæðum 5. liðar inn- 
gangsathugasemda við þennan kafla.
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29.09 

29.10 

29.11 

ex 29.11 

29.12 

29.13 

29.14 

febrúar 1970. 

Vara 

Epoxyd,  epoxyalkóhól, epoxy- 

fenól og epoxyeter með þri- eða 

fjórliðuðum hringjum, ásamt haló- 

gen-, súlfó-, nitró- og nitrósóderi- 

vötum þeirra 

Acetöl og hemiacetöl, ásamt ein- 

földum og samsettum acetölum og 

hemiacetölum mynduðum úr 

atómhópum með súrefnisatómum 
að einhverju leyti, enn fremur 

halógen-, súlfó-, nitró- og nitró- 
sóderivatar þeirra 

Aldehyd, aldehydalkóhól, alde- 

Lydeter, aldehydfenól og önnur 

aldehyd (einföld eða samsett) 
með atómhópum mynduðum að 

einhverju leyti úr súrefni 

Formaldehyd 

Halógen-, súlfó-, nitró- og nitró- 

sóderivatar efna þeirra, sem telj- 

ast til 29.11 

Ketón, ketónalkóhól, ketónfenól, 

ketónaldehyd, quinonalkóhól, qu- 

inonfenól, quinonaldehyd og önn- 
ur ketón og quinon (einföld 

og samsett) með  atómhópum 
mynduðum að einhverju leyti úr 

súrefni, ásamt halógen-, súlfó-, 

nitró- og nitrósóderivötum þeirra 

Einbasískar sýrur og andhydrid, 
halógenid, peroxysýrur og per- 

oxyd þeirra, einnig  halógen-, 

29 Nr. 1. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla frá tveimur kemiskum umbreyt- 

ingum (fransformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 29.02 til 

29.45 eða 38.19 

Framleiðsla frá tveimur kemiskum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 15.10, 22.08, 

22.09, 29.02 til 29.45, 38.18 eða 38.19 

Framleiðsla frá tveimur kemiskum umbreyt- 

ingum (fransformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 15.10, 22.08, 

22.09, 38.18 eða 38.19 eða 29. kafla 

Framleiðsla úr metanól (ex 29.04) 

Framleiðsla frá tveimur kemiskum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 
sem inniheldur kolefni 

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 15.10, 22.08, 

22.09, 38.18 eða 38.19 eða 29. kafla 

Framleiðsla frá tveimur kemiskum umbreyt- 

ingum (fransformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 
Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 15.10, 22.08, 

22.09, 29.02 til 29.45, 38.18 eða 38.19 

Framleiðsla frá tveimur kemískum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 
sem inniheldur kolefni
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ex 29.14 

ex 29.14 

29.15 

ex 29.15 

ex 29.15 

ex 29.15 

29.16 

súlfó-, nitró- og nitrósóderivatar 
Þeirra 

Öll efnasambönd, sem teljast til 
Þessa tollskrárnúmers nema est- 

erar 

Peroxysýrur og peroxyd (þar með 

taldir esterar þeirra), sem teljast 

til þessa tollnúmers, ásamt haló- 

sen-, súlfó-, nitró- og nitrósóderi- 

vötum þeirra 

Tvi- eða margbasískar sýrur og 

anhydrid, halógeníd, peroxysýrur 

og peroxyd þeirra, einnig halógen-, 

súlfó-, nitró- og nitrósóderivatar 
þeirra 

Öll efnasambönd, sem teljast til 
þessa tollnúmers nema esterar 

Peroxysýrur og peroxyd (þar með 

taldir esterar þeirra), sem teljast 

til þessa tollnúmers, ásamt haló- 

gen-, súlfó-, nitró- og nitrósóderi- 

vötum þeirra 

Esterar — hexachlortetrahvdroen- 

domethylenphthalsýru 

Alkóhólsýrur, aldehydsýrur, ke- 

tónsýrur, fenólsýrur og aðrar sýr- 
ur (einfaldar eða samsettar) með 

atómhópum mynduðum að ein- 

hverju leyti úr súrefni, ásamt an- 

hydrídum, halógenidum, peroxy- 

sýrum og peroxydum þeirra og 

enn fremur halógen-, súlfó-, nitró- 

og nitrósóderivatar þessara sýrna 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

eða 

Framleiðsla úr efnum, sem innihalda kol- 

efni og teljast ekki til 15.10, 22.08, 22.09, 

29.02 til 29.45, 38.18 eða 38.19 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og er feitisýra eða súr olía 
frá feitihreinsun (ex 15.10) 

Framleiðsla úr vatnsefnisperoxyd (ex 28.54) 

upprunnu á svæðinu 

Framleiðsla frá tveimur kemískum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 
heldur kolefni og telst ekki til 15.10, 22.08, 

22.09, 29.02 til 29.45, 38.18 eða 39.19 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og er feitisýra eða súr olía 
frá feitihreinsun (ex 15.10); eða sykur, sem 

telst til 29.43 

Framleiðsla úr vetnisperoxyd (ex 28.54) 

upprunnu á svæðinu 

Framleiðsla frá kemiskri umbreytingu úr 

sérhverju efni 

Framleiðsla frá tveimur kemiskum umbreyt- 

ingum (fransformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 
Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 15.10, 22.08, 

22.09, 29.02 til 29.45, 38.18 eða 38.19
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ex 29.16 Öll efnasambönd, sem teljast til 

Þessa tollnúmers nema esterar 

ex 29.16 Peroxysýrur og peroxyd (þar með 

taldir esterar þeirra), sem teljast 

til þessa tollnúmers, ásamt haló- 

gen-, súlfó-, nitró- og nítrósóderi- 

vötum þeirra 

29.17 Ester brennisteinssýru, ásamt sölt- 

um og halógen-, súlfó-, nitró- og 

nitrósóderivötum þeirra 

29.18 Ester saltpéturssýrlings og salt- 

péturssýru, ásamt halógen-, súlfó-, 

nitró- og nitrósóderivötum þeirra 

29.19 Ester fosfórsýru, ásamt söltum 

(hér með talin laktófosföt) og 

halógen-, súlfó-, nitró- og nitró- 

sóderivötum þeirra 

29.20 Ester kolsýru, ásamt söltum og 

halógen-, súlfó-, nitró- og nitró- 

sóderivötum þeirra 

29.21 Ester annarra ólifrænna sýrna (þó 

ekki af hydrógenhálógenidum), 

ásamt söltum og halógen., súlfó-, 

nitró- og nítrósóderivötum þeirra 

29.22 Amin 

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og er feitisýra eða súr olía 

frá feitihreinsun (ex 15.10); eða sykur, sem 

telst til 29.43 

Framleiðsla úr vetnisperoxyd (ex 28.54) 

upprunnu á svæðinu 

Framleiðsla frá kemiískri umbreytingu (trans- 

formation) úr sérhverju efni 

Framleiðsla frá kemískri umbreytingu (trans- 

formation) úr sérhverju efni 

Framleiðsla frá kemiískri umbreytingu (trans- 

formation) úr sérhverju efni 

Framleiðsla frá tveimur kemíiskum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og ekki telst til 15.10, 22.08, 

22.09, 38.18 eða 38.19 eða 29. kafla og er 

ekki karbonoxydhalógenid, sem telst til 

28.14 

Framleiðsla frá kemískri umbreytingu (trans- 

formation) úr sérhverju efni. 

Framleiðsla frá tveimur kemiskum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 
Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 22.08, 22.09 

eða 38.19 eða 29. kafla og er ekki feiti- 

alkóhól (ex 15.10)



Nr. 1. 

Vara 

29.23 Amin (einföld eða samsett) mynd- 
uð úr atómhópum með súrefnis- 
atómum að einhverju leyti 

29.24 Kvaterner ammóníumsölt og hydr- 

oxyd, lesitin og önnur fosfór- 

aminólipid 

29.25 Amid 

29.26 Imid og imin 

29.27 Niítril 

ex 29.28 Diazósambönd 

12. febrúar 1970. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla frá tveimur kemiskum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 
Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 22.08, 22.09 

eða 38.19 eða 29. kafla og er ekki feiti- 
alkóhól (ex 15.10) 

Framleiðsla frá tveimur kemiskum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 22.08, 22.09 
eða 38.19 eða 29. kafla og er ekki feiti- 
alkóhól (ex 15.10) 

Framleiðsla frá tveimur kemískum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 22.08, 22.09 

eða 38.19 eða 29. kafla og er ekki feiti- 

alkóhól (ex 15.10) 

Framleiðsla frá tveimur kemiskum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 15.10, 22.08, 

22.09 eða 38.19 eða 29. kafla 

*)Framleiðsla frá tveimur kemiskum um- 

breytingum (transformations) úr sérhverju 

efni, sem inniheldur kolefni 

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 15.10, 22.08, 

22.09 eða 38.19 eða 29. kafla 

Framleiðsla frá tveimur kemiskum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 
  

*) Einangrun vatns úr ammóníumsalti karbonsýru til myndunar tilsvarandi amíds skal ekki 

teljast kemísk umbreyting (transformation).
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ex 29.28 

ex 29.28 

ex 29.28 

29.29 

29.30 

29.31 

29.32 

29.33 

Aliphatísk og cvcloaliphatísk azó- 
sambönd 

Lyktandi azósambönd 

Azoxysambönd 

hydrazíni Lífrænir derivatar af 

og hydroxylamíni 

Sambönd með annars konar atóm- 

hópum, sem að einhverju leyti eru 

úr köfnunarefni 

Lífræn brennisteinssambönd 

Lifræn arsensambönd 

Lifræn kvikasilfurssambönd 

3ð 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

sem inniheldur kolefni, ef efni það, sem 

kemur fram á millistigi, er amin 

Framleiðsla frá kemiskri umbreytingu (trans- 

formation) úr sérhverju efni 

f)Framleiðsla frá tveimur kemiskum um- 

breytingum (transformations) úr sérhverju 

efni, sem inniheldur kolefni 

Framleiðsla frá tveimur kemiskum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

Framleiðsla frá tveimur kemiskum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 15.10, 22.08, 
22.09 eða 38.19 eða 29. kafla 

Framleiðsla frá tveimur kemískum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 15.10, 22.08, 

22.09, 38.18 eða 39.19 eða 29. kafla 

Framleiðsla frá tveimur kemiskum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 15.10, 22.08, 

22.09, 38.18 eða 38.19 eða 29. kafla 

Framleiðsla frá tveimur kemískum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

Framleiðsla frá tveimur kemiskum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 

7) Díazótering skal ekki teljast kemisk umbreyting (transformation).



Nr. 1. 

Vara 

29.34 Önnur ólífræn-lifræn sambönd 

29,35 Mishringliða (heteróeyclisk) sam- 

bönd; núkleinsýrur 

ex 29.35 Furfurylalkóhól 

29.36 Súlfónamíd 

29.37 Súltón og súltöm 

12. febrúar 1970. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla úr sérhverju karbonhydridi, 

sem telst til 29.01 

*)Framleiðsla frá tveimur kemiskum um- 

breytingum (transformations) úr sérhverju 

efni, sem inniheldur kolefni 

eða 
Framleiðsla úr sérhverju frumefni (nema kol- 

efni, vetni, súrefni, köfnunarefni, brenni- 

steini, arsen og kvikasilfri), sem í hinni 

fullunnu vöru er tengt beint við kolefni, 
eða úr sérhverju efni, sem telst ekki til 

38.19 eða kaflanna 28 eða 29 og inniheldur 

slíkt frumefni, eða framleitt úr sérhverju 

efni af svæðisuppruna, sem inniheldur slíkt 

frumefni 

f) Framleiðsla frá tveimur kemískum um- 

breytingum (transformations) úr sérhverju 

efni, sem inniheldur kolefni 

eða 
Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 28.58 eða 

38.19 eða 29. kafla 

Framleiðsla úr furfuraldehyd 

Framleiðsla frá tveimur kemiskum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 38.10 eða 29. 

kafla 

**)Framleiðsla frá tveimur kemiskum um- 

breytingum (transformations) úr sérhverju 

efni, sem inniheldur kolefni 

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 15.10, 22.08, 

22.09, 38.18 eða 38.19 eða 29. kafla 

*) Skilyrði liða (a), (b) og (ce) 5. liðar inngangsathugasemda við þennan kafla gilda hér ekki. 

í) Myndun lactone- eða lactanhrings úr viðeigandi hydroxysýrum eða amínósýrum skal ekki 

teljast kemísk umbreyting (transformation). 
**) Myndun súltón- eða súltamhrings úr viðeigandi hydroxysýrum eða aminósýrum skal 

ekki teljast kemsík umbreyting (transformation).
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Vara 

ex 29.38 Fosfóryleruð vítamín 

ex 29.38 Próvítamin og vítamin, náttúru- 
leg eða tilbúin (þar með talin 

náttúruleg konsentröt), derivatar 

beirra notaðir aðallega sem vita- 

min og blöndur þessara efna, þar 

sem innihald þeirra af próvítamin- 

um og vítamínum er eingöngu 

fengið úr efnum, sem teljast til 

1. til 15. kafla 

ex 29.38 Próvítamin og vitamin, náttúru- 

leg eða tilbúin (þar með talin 

náttúruleg konsentröt), derivatar 

Þeirra notaðir aðallega sem vita- 

mín og blöndur þessara efna, þar 

sem innihald þeirra af próvítamín- 

um eða vítamínum er ekki feng- 

ið úr efnum, sem teljast til 1. til 

15. kafla 

29.39 Hormón, náttúruleg eða tilbúin, og 

derivatar þeirra, notaðir aðallega 

sem hormón 

ex 29.39 Prednísón 

29.39 Prednisólón ex 

ex 29.39 Norandrostenolonfenylpropío- 

nat 

ex 29.39 Etinylöstradiol 

29.40 Ensym 

29.41 Glykósid, náttúruleg eða tilbúin 

ásamt söltum, eterum, esterum og 

öðrum derivötum þeirra 

35 Nr. 1. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
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Framleiðsla úr sérhverju ófosfóryleruðu 

vítamíni, sem telst til 29.38 

Framleiðsla úr efnum, sem teljast til 115. 
kafla, svo fremi að „konsentration“ sér- 

hvers próvítamins eða vítamins, sem fram- 

leiðandi eða útflytjandi hefur gefið yfirlýs- 

ingu um, að sé til staðar, hafi að minnsta 
kosti tifaldazt 

f) Framleiðsla frá tveimur kemískum um- 

breytingum (transformations) úr sérhverju 

efni, sem inniheldur kolefni og telst ekki til 

29.38, svo fremi að það sé grundvöllur hinn- 

ar fullunnu vöru 

eða 

1)Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 38.19 eða 29. 

kafla, svo fremi að það sé grundvöllur hinn- 

ar fullunnu vöru 

Framleiðsla frá tveimur kemískum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni og telst ekki til 

29.39 
eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 39.19 eða 29. 

kafla 

Framleiðsla úr cortisón (ex 29.39) 

Framleiðsla úr hydrócortísón (ex 29.39) 

Framleiðsla úr östradioleter (ex 29.39) 

Framleiðsla úr österón (ex 29.39) 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 29.40 

Framleiðsla frá tveimur kemískum umbreyt- 

ingum (fransformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

7) Skilyrði liða (a), (Þ) og (ce) 5. liðar inngangsathugasemda við þennan kafla gilda hér ekki.
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12. febrúar 1970. 

  

  

29.42 Jurtaalkalóid, náttúruleg eða til- 

búin, ásamt söltum, eterum, ester- 

um og öðrum derivötum þeirra 

ex 29.42 Kókaín meira en 94% hreint 

29.43 Sykur, kemiskt hreinn, nema 

sykrósi, glúkósi og laktósi; sykur- 

eterar og sykuresterar og sölt 

þeirra, nema vörur í nr. 29.39, 

29.41 og 29.42 

ex 29.44 Antibíótika, nema chlorampheni- 

col 

ex 29.44 Chloramphenicol 

ex 29.44 Tetracycline 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 
heldur kolefni og telst ekki til 15.10, 17.01, 

17.02 eða 38.19 eða 29. kafla 

Framleiðsla frá tveimur kemiskum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 
heldur kolefni og telst ekki til 15.10 eða 

38.19 eða 29. kafla 

Framleiðsla úr kókaíni 94% eða minna að 

hreinleika (ex 29.42) 

Framleiðsla frá tveimur kemiskum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni og telst til 29.43 
eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 29.43 

Framleiðsla frá tveimur kemiskum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 
sem inniheldur kolefni og telst ekki til 

29.44 
eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 29.44 og er 

til orðin fyrir áhrif frá smáverugróðri 

(microbial culture) (ex 30.02) 

*)Framleiðsla frá tveimur kemískum um- 

breytingum (transformations) úr sérhverju 

efni, sem inniheldur kolefni, svo fremi að 

einangrun „„optísks — aktívs ísomers“ úr 

blöndu optískra aktivra isómera sé fram- 

kvæmd innan svæðisins 

eða 

Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 28.44 og er 

til orðin fyrir áhrif frá smáverugróðri 

Framleiðsla úr chlorotetracycline (ex 29.44) 
  

  

*) Einangrun optísks, aktívs Ísómers úr blöndu optískra aktívra ísómera skal ekki teljast 

vera kemísk umbreyting (transformation).
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Vara 

29.45 Önnur lífræn sambönd 

Nr. 1. 

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla frá tveimur kemískum umbreyt- 

ingum (transformations) úr sérhverju efni, 

sem inniheldur kolefni 

eða 
Framleiðsla úr sérhverju efni, sem inni- 

heldur kolefni og telst ekki til 15.10, 22.08, 

22.09, 38.18 eða 38.19 eða 29. kafla 

30. KAFLI 

Vörur til lækninga 

30.01 Kirtlar og önnur líffæri til lækn- 

inga, þurrkuð, mulin eða ómulin; 

extraktar af kirtlum eða öðrum 

líffærum eða úr safa þeirra til 

lækninga; önnur efni úr dýrarík- 
inu framleidd til að lækna eða 

koma í veg fyrir sjúkdóma, enda 

séu þau ekki talin eða innifalin 

annars staðar 

ex 30.01 Extraktar af kirtlum, eða öðrum 

líffærum eða úr safa þeirra til 

lækninga 

30.02 Antísera, bóluefni, toxin og hrein- 

ræktaður sýklagróður (hér með 
talinn smáverugróður, sem kom- 

ið getur af stað gerjun, þó ekki 

ger), ásamt öðrum þess konar 

vörum 

30.03 Lyf, einnig til dýralækninga 

ex 30.03 Lyf, einnig til dýralækninga í 

mældum skömmtum eða í smá- 

sölnumbúðum 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
30.01 

Framleiðsla úr kirtlum eða öðrum liffær- 

um, þurrkuð, mulin eða ómulin (ex 30.01) 

eða úr efni, sem ekki telst til 30.01. 

Framleiðsla úr frjóefnum (seed) fyrir smá- 
verugróður eða því um líkar vörur (ex 

30.02) eða úr efnum, sem ekki teljast til 
30.02 eða 38.16 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

30.03, svo fremi að allir hinir virku efnis- 

hlutar (ingredients)*) séu af svæðisupp- 
runa 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

30.03, svo fremi að allir hinir virku efnis. 

hlutar (ingredients)“) séu framleiddir inn- 

an svæðisins með kemískri umbreytingu 
  

  

*) Hugtakið „virkur efnishluti“ (active ingredient) merkir hér sérhvert efni, sem myndar 

hluta hinnar fullunnu vöru, og er grundvöllur yfirlýsingar framleiðanda eða útflytjanda um, 
að varan hafi lækninga eða „profylaktísk“ áhrif. Í skjölum, sem sanna eiga uppruna viðkomandi 

vara, skal vera sundurliðun yfir þá efnishluta, sem taldir eru virkir.



ex 30.04 

ex 30.04 

ex 30.05 

ex 30.05 

31.03 

31.04 

Vara 

Vatt, bindi og aðrar þess konar 

vörur gegndreyptar eða húðaðar 

með efnum til lækninga eða í smá- 

sölnumbúðum til lækninga, nema 

heftiplástur 

Heftiplástur,  segndreyptur eða 

húðaður með efnum til lækninga 

eða í smásöluumbúðum. til lækn- 

inga eða sáraumbúða 

Dauðhreinsað girni (catgut) til 

læknisaðgerða og annað þess kon- 

ar efni til notkunar í sama skyni. 

dauðhreinsað efni til að stöðva 

blæðingar, sement til tannviðgerð- 

ar og annað tannfyllingarefni 

Efni til skyggningar við röntgen- 

rannsóknir og rannsóknarefni við 

læknisskoðanir 

12. febrúar 1970. 
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(transformation) *) 

runa 

eða séu af svæðisupp- 

Framleiðsla úr trefjum eða sarni (ex 50. til 

59. kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast 

til 30.04 eða 50. til 62. kafla og eru ekki sellu- 

lósavatt (ex 48.01) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

30.04 eða 40.06 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

30.05 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
30.05, svo fremi að allir hinir virku efnis- 

hlutar“) séu framleiddir innan svæðisins 

með kemískri umbreytingu (transforma- 

tion)i) eða séu af svæðisuppruna 

31. KAFLI 

Áburður 

Köfnunarefnisáburður úr steina- Framleiðsla úr náttúrulegu natríum nitrit 

ríkinu eða kemískur köfnunar- (ex 28.39 eða ex 31.02) eða úr efnum, sem 

efnisáburður ekki teljast til 28.30, 28.39, 29.25, 31.02 eða 

Fosfóráburður úr steinaríkinu eða 

kemiskur 

eða Kalíáburður úr steinaríkinu 

kemískur 

38.19 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

28.10, 28.40 eða 31.03 

Framleiðsla úr kalíumklóridi (ex 31.04) eða 

náttúrulegum kalísöltum, óhreinsuðum (ex 
  

#) Samkvæmt skýrgreiningu í inngangsathugasemdum við þennan kafla, þar sem hinn virki 

efnishluti er flokkaður. 

*) Hugtakið „virkur efnishluti“ (active ingredient) merkir hér sérhvert efni, sem myndar 

hluta hinnar fullunnu vöru, og er grundvöllur yfirlýsingar framleiðanda eða útflytjanda um, að 

varan hafi lækninga- eða „profylaktísk“ áhrif. Í skjölum, sem sanna eiga uppruna viðkomandi vara, 

skal vera sundurliðun yfir þá efnishluta, sem taldir eru virkir.
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Vara 

ex31.05 Annar áburður; hvers konar 

áburður, sem telst til þessa kafla 

og er mótaður í töflur eða svipað 

form, eða í svo smáum umbúðum, 

að hvert stykki vegi 10 kg eða 

minna brúttó (nema ammóníum- 

fosföt. sem innihalda 6 mg af 

arsen eða meira í hverju kg) 

ex 31.05 Ammóniumfosföt, sem innihalda 

6 mg af arsen eða meira í hverju 

kg 
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31.04) eða tr efnum, sem ekki teljast til 

31.04 

Framleiðsla úr  amimóníumfosfötum (ex 

31.05), sem eru af svæðisunpruna; eða fram- 

leitt úr efnum, sem ekki teljast til 31.05, svo 

fremi að sérhvert efni, sem telst til 31.02 

(nema náttúrulegt natríum nítrat), 31.03, 

38.11, 38.19 eða 39.01 eða 28. eða 29. kafla, 

sé af svæðisuppruna 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

28.04, 28.10, 28.40 eða 31.05 

32. KAFLI 

Stífunar- og litextraktar; sútunarsýrur og derivatar þeirra; litarefni, lökk og aðrar 
málningarvörur; kitti, spartl; prentlitir, blek og túsk 

32.01 Sútunarefnaextraktar úr jurtarík- 

inu 

ex 32.01 Sútunarefnaextraktar, sem vökvi 

eða duft 

ex 32.01 Quebrachoextrakt. sem í er mest 

4% miðað við þunga af óupplevs- 

anlegu quebracho 

32.02 Sútunarsýrur (tannin), þar með 

talið galleplatannin dregið út með 

vatni, ásamt söltum þeirra, eter- 

um, esternm og öðrum derivötum 

32.03 Tilbúin sútunarefni, einnig blönd- 

uð náttúrulegum  sútunarefnum:; 

tilbúinn bæs til sútunar (t. d. 

enzym-, pankreas- eða gerlabæs) 

32.04 Litarefni úr jurtaríkinu (þar með 

taldir viðarlitarextraktar og aðr- 

ir litarextraktar úr jurtaríkinu, þó 

ekki indigó) eða úr dýraríkinu 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

32.01 til 32.03 

Framleiðsla úr sútunarefnaextröktum (ex 

32.01) í föstu formi (þó ekki duft) eða úr 

efnum, sem teljast ekki til 32.01 til 32.03 

Framleiðsla úr quebrachoextrakti, sem í er 

meira en 4% miðað við þunga af óuppleys- 

anlegu quebracho eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 32.01 til 32.03 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
32.02 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

32.03 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

32.04



Nr. 

Vara 

ex 32.05 Tilbúin Hfræn litarefni (bar með 

talin pigmentlitarefni) nema aróð- 

litarefni; tilbúnir lifrænir, ljós- 

næmir litir; bleikjandi lífræn efni, 

er festast við trefjarnar 

ex 32.05 Azólitarefni 

Litlökk (súbstrat pigment) 

ex 32.07 Svört minerölsk litarefni; ultra- 

marin; litarefni úr finmöluðu 

málmgrýti; zinkgrátt; uppleysan- 

leg van Dyck-brúna og þess konar 

vörur 

ex 32.07 Jarðlitir og tilbúin  járnoxyd 

blönduð tilbúnum, lífrænum litar- 

efnum 

ex 32.07 Lithopone og önnur litarefni 

byggð á cadmíumsamböndum 

ex 392.07 Títanhvíta, sem í er ekki meira 

en 20% miðað við þunga af 

títandioxyd 

ex 32.07 Títanhvita, sem í er meira en 

20% miðað við þunga af títan- 

oxvd 

ex 32.07 Pigment byggð á krómsambönd- 

um eða byggð á ferró- eða ferri- 

cvanídum eða blöndum þeirra 
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*)Framleiðsla frá tveimur kemiskum um- 

breytingum (transformations) úr sérhverju 

efni. sem inniheldur kolefni, svo fremi að 

(a) það sé hringlaga (cyclic) efnasamband 

og 

(b) allar díazoterings- og koblingsreaktionir 

í framleiðsluaðferðinni eru taldar vera að- 

eins ein kemísk umbreyting (transforma- 

tion) 

Framleiðsla úr stabílíseruðu díazoníumsalti 

og koblingskomponent og skulu hvor um sig 

vera af svæðisuppruna 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

392.06, svo fremi að sérhvert tilbúið, lífrænt 

litarefni (ex 32.05) og sérhvert efni, sem 

telst til 32.07, sén af svæðisuppruna 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

32.07 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

39.06 eða 32.07, svo framarlega sem sér- 

hvert tilbúið járnoxyd (ex 28.23) og sér- 

hvert tilbúið, lífrænt litarefni (ex 32.05) er 

af svæðisuppruna 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

28.35 eða 32.07 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

32.07 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

28.25 eða 32.07 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

32.07, svo framarlega sem hin tilbúnu, líif- 

rænu litarefni (ex 32.05) eru af svæðisupp- 
  

*) Inngangsathugasemdir við 29. kafla gilda hér nema (D) skilyrði liða (a), (b) og (ce) í 

athugasemd 5 og (ii) liður (f) í athugasemd 7.
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Vara 

ex 32.07 Pigment byggð á kóbaltsambönd- Ð ð 

um 

ex 32.07 Ólífræn efni notuð sem ljósnæm- 
ir litir (luminophorer) 

ex 32.08 Tilreidd pigment, tilreidd grugg- 

unarefni og tilreiddir litir, smelt 

og annar glerungur og önnur þess 

konar framleiðsla, sem notuð er 

við leirmunagerð, smeltun og gler- 

gerð; glerfrit og annað gler, sem 

duft, korn eða flögur 

ex 32.09 * Lökk, tær eða með pigmenti (þó 

ekki upplausnir tilbúinna harp- 

ixa); distemper, vatnslitir til lit- 

unar á leðri; málning og lökk (þó 

ekki áldeig) 

ex 32.09 Upplausnir tilbúinna harpixa 

ex 32.09 Áldeig 

ex 32.09 Prentþynnur 
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Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

runa og krómsamböndin eða sérhvert efni, 

sem telst til 28. kafla og er í fullunnu vör- 

unni, hafa verið framleidd innan svæðisins 

með kemiskri umbreytingu (transforma- 

tion) eða eru af svæðisuppruna 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

32.07, svo framarlega sem sérhvert efni, sem 

telst til 28. kafla, er af svæðisuppruna 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

32.07, svo framarlega sem, að við það efni, 

sem er meginhluti vörunnar miðað við 

bÞunga, hafi verið beitt viðeigandi, ákvarð- 

andi framleiðsluaðferð innan svæðisins, 

sem mundi eiga að framkvæma, ef þetta 

efni teldist til 28. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

32.08 

Framleiðsla úr upplausnum tilbúinna harp- 

ixa án pigments (ex 32.09) eða úr efnum, 

seim ekki teljast til 32.09 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

32.09, svo framarlega sem hinir tilbúnu 

harpixar og upplausnarefni, sem notuð eru, 

sét af svæðisuppruna 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

32.09 eða 76.05 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

32.09 

*) Vörur, sem fluttar eru inn í sömu sendingu og þessar vörur og eru nauðsynlegar til að 
hægt sé að gera þær nothæfar, skulu teljast vera af sama uppruna og þær. 

B6



Vara 

32.10 Litir til listmálunar, kennslu, 

auglýsingagerðar, litblæbreytinga 

og annars þess konar, í töflum, 

skálpum (túbum), krukkum, flösk- 

um, skálum eða öðru svipuðu, þar 

með taldar litasamstæður með eða 

án pensla, skála, ltaspjalda eða 

annars, er málun heyrir til 

42 12. febrúar 1970. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast 

32.09, 32.10, 32.13, 73.40 eða 96.02 
til 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

32.11, svo framarlega sem sérhver olíuupp- 

leysanleg sápa og sérhvert oliuppleysanlegt 

málmsamband hafi verið framleitt innan 

svæðisins með kemiskri umbreytingu (trans- 

formation) eða eru af svæðisuppruna 

Framleiðsla úr efnum. sem ekki teljast til 
32.09 eða 32.12 

Framleiðsla úr  upplausnum tilbúinna 
harpixa án pigmenta (ex 32.09) eða úr efn- 

um, sem ekki teljast til 32.09 eða 32.13 

33. KAFLI 

Rokgjarnar olíur úr jurtaríkinu og resinóid; 
ilmvötn, hreinlætis- og snyrtivörur 

32.11 Þurrkefni 

32.12 * Kitti, spartl og önnur fylli- eða 
þéttiefni; ágræðslukvoða 

32.13 * Blek, prentlitir og aðrir þess 

konar litir 

33.01 Rokgjarnar olíur (einnig terpen- 

snauðar), fljótandi eða fastar; 

resinóid 

33.02 Terpenríkar aukaafurðir af rok- 

gjörnum olíum 

33.03 Konsentröt af rokgjörnum olíum 

í feiti, órokgjörnum olíum, vaxi 

eða öðru þess háttar, fengin með 

enfleurage eða maceration 

33.04 Blöndur af tveimur eða fleiri ilm- 

andi efnum (náttúrulegum eða til- 

búnum) og blöndur (þar með tald- 

*) Vörur, sem fluttar eru inn í sömu sendingu og þessar vörur og eru nauðsynlegar til 

ar alkóhólupplausnir) að megin“ 

Framleiðsla úr efnum, 

33.01 
sem ekki teljast til 

Framleiðsla úr efnum, 

33.02 

sem ekki teljast til 

Framleiðsla úr efnum, 

33.03 

sem ekki teljast til 

Framleiðsla úr sérhverju efni, svo framar- 

lega sem sérhvert ilmandi efni í fullunnu 

vörunni er af svæðisuppruna 

að 

hægt sé að gera þær nothæfar, skulu teljast vera af sama uppruna og þær.
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33.05 

34.01 

34.02 

34.03 

34.04 

34.05 

Vara 

efni úr einu eða fleiri þessara 

efna, enda sé um að ræða hráefni 

til ilmvatnsgerðar, matvæla- eða 

drykkjaframleiðslu eða annars 
iðnaðar 

Vatn frá eimingu rokgjarnra olía 

og vatnsupplausnir slíkra olía, 

einnig þótt nota megi til lækn- 

inga 

Nr. 1. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

33.01 eða 33.05 

34. KAFLI 

Sápa, lífræn yfirborðsvirk efni, þvotta- og hreingerningarefni; smurefni: tilbúið 
nax. tilreiddar varblöndur; fægi- og ræstiefni; kerti og aðrar þess konar vörur; 

mótunarefni og vax til tannviðgerða 

Sápa, einnig lyfjasápa 

Lifræn, yfirborðsvirk efni; vfir- 

borðsvirkar efnablöndur, þvotta- 

og ræstiefni, einnig þótt þau inni- 

haldi sápu 

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 oli- 

um unnum úr tjörukenndum efn- 

um 

Tilbúið vax (þar með talið vax 

uppleysanlegt í vatni), vaxblönd- 

ur, sem hvorki eru jafnblandaðar 

né innihalda upplausnarefni 

Fægi- og gljáefni fyrir skófatnað, 

húsgögn, gólf eða málma, ræsti- 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

34.01 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

34.01 eða 34.02, svo framarlega sem sér- 

hvert vfirborðsvirkt efni í fullunnu vörunni 

hafi verið framleitt innan svæðisins með 
kemiskri umbreytingu (transformation) *) 

eða sé af svæðisuppruna 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

34.03 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

34.04, svo framarlega sem sérhvert efni, sem 

notað er og telst til 29. kafla, hafi verið 

framleitt innan svæðisins með kemískri um- 
breytingu (transformation)") eða sé af 

svæðisuppruna 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

34.05 

*) Sbr. skýrgreiningu í inngangsathugasemdum við 29. kafla.



Vara 

  

34.06 

34.07 

ex 95.01 

ex 35.02 

ex 35.02 

35.03 

35.04 

35.05 

ex 35.06 

duft og aðrar þess konar vörur, 

þó ekki vaxblöndur, sem teljast 

til nr. 34.04 

Sterin-, paraffin- og vaxkerti, 

ásamt öðrum þess konar vörum 

Mótunarefni (þar með talin mót- 

unarefni ætluð börnum til dægra- #34.07 

styttingar og samstæður af mót- 

unarefni); vax og annað mótun- 

arefni til tannviðgerða, í plötum, 

stöngum, skeifulaga eða öðruvísi 

í lögun 

36. KAFLI 

Prótein, lím og klístur 

Kaseinlim Framleiðsla úr kaseini 

efnum, sem ekki teljast til 35.01 

Albúmin Framleiðsla úr efnum, sem ekki 

35.02 

Albúminöt og aðrir albúminderi- Framleiðsla úr albúmini (ex 35.02) eða 

vatar 

Gelatin (þar með talið gelatin í 

ferhyrndum plötum, einnig þótt 

þær séu litaðar eða unnar á yfir- 

borðinu) og gelatínderivatar; 
lím unnið úr beinum, húðum, sin- 

um eða öðru þess háttar, fiski- 

lím; matarlím 

Pepton og önnur prótein og deri- 

vatar þeirra; húðaduft, einnig þótt 

Það hafi krómsaltameðferð 

Dextrín og dextrínklístur; upp- 

leysanleg eða brennd sterkja; 

sterkjuklístur 

Vörur, er nota má til límingar og 

eru í smásöluumbúðum, sem bera 

12. febrúar 1970. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

34.06 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

efnum, sem ekki teljast til 35.02 

(ex 35.01) eða 

teljast 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast 

35.03 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast 

35.04 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast 

35.05 

Framleiðsla úr kaseini (ex 35.01) 

úr 

til 

til 

til 

til 

eða 

albúmíni (ex 35.02) eða úr efnum, sem ekki
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það með sér, að um lím sé að 

ræða, enda vegi innihald í hverju 
stykki ekki meira en 1 kg 

45 

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Nr. 1. 

teljast til 28.45, 32.09, 38.19 eða 40.06 eða 
35. eða 39. kafla 

ex 35.06 Aðrar vörur, sem teljast til þessa Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

númers 28.45, 35.06 eða 38.19 

36. KAFLI 

Sprengiefni; flugeldar og skrauteldar,; eldspýtur, kveikilegeringar 
og tiltekin eldfim efni 

36.01 Púður Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
36.01 eða 39.03 

36.02 Sprengiefni tilbúin til notkunar, Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

þó ekki púður 28.32, 29.18, 31.02 eða 36.02 

36.03 Kveikiþráður, sprengiþráður Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

36.03 

36.04 Hvellhettur og önnur þess konar Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

kveikiefni til notkunar við spreng- 36.04 

ingar 

36.05 Flugeldar, skrauteldar og aðrar Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

þess konar vörur 36.05 

36.06 Eldspýtur (þó ekki bengalskar Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
eldspýtur) 36.06 eða 44.11 

36.07 Ferró-ceríum og aðrar kveikileger- Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

ingar, einnig mótaðar 28.05 eða 36.07 

ex 36.08 Metaldehyd sem töflur, stengur Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

eða öðruvísi í lögun 36.08, svo framarlega sem metaldehydið (ex 

29.11) er af svæðisuppruna 

37. KAFLI 

Vörur til ljósmynda- og kvikmyndagerðar 

37.01 Ljósnæmar plötur og blaðfilmur, Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

ólýstar, úr hvers konar öðru efni 37. kafla 

en pappír, pappa eða vefnaði 

37.02 Ljósnæmar filmur í rúllum, ólýst- Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

ar, einnig gataðar 37. kafla



37.03 

37.04 

37.05 

37.06 

37.07 

ex 38.01 

ex 38.01 

38.02 

38.03 

38.04 

ex 38.05 

Vara 

Ljósnæmur pappír, pappi eða 
vefnaður, lýstur eða ólýstur, en 

ekki framkallaður 

Ljósnæmar plötur og filmur, lýst- 

ar, en ekki framkallaðar, negativar 

eða pósitivar 

Plötur og filmur, einnig gataðar 
(aðrar en kvikmyndafilmur), lýst- 
ar og framkallaðar, negatívar eða 
pósitívar 

Kvikmyndafilmur einungis með 
hljómbandi, lýstar og framkall- 
aðar, negatívar eða pósitívar 

Aðrar kvikmyndafilmur, með eða 

án hljómbands, lýstar og fram- 

kallaðar, negativar eða pósitívar 

Kemísk efni til ljósmyndagerðar 
(bar með talið leifturduft) 

46 12. febrúar 1970. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
37. kafla 

Lýsing 

Framköllun 

Framköllun 

Framköllun 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

37.08 

38. KAFLI 

Ýmis kemisk efni 

Tilbúið grafít 

Hlaupkennt  (colloidal) grafít, 
annað en jafnblöndur þess í olíu 

Dýrakol (t. d. beinsverta og fila- 

beinssverta), einnig notuð 

Ávirk kol (aflitandi, afskautandi 
eða aðsogandi), ávirkt kísilgúr, 
ávirkur leir,  ávirkt  álgrýti 
(bauxite) og önnur ávirk náttúru- 

leg steinefni 

Gasvatn og notaður gashreinsun- 

arleir 

Tallolia, óhreinsuð 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
38.01 

Framleiðsla úr tilbúnu grafiti (ex 38.01) 

eða úr efnum, sem teljast ekki til 38.01 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

38.02 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

38.03 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast lil 

38.04 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

38.05
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ex 38.05 

28.06 

ex 38.07 

ex 38.07 

ex 38.08 

ex 38.08 

ex 38.09 

ex 38.09 

ex 38.10 

ex 38.10 

38.11 

Vara 

Tallolia önnur en óhreinsuð 

Innsoðinn súlfitlútur 

Terpentínuolia og önnur upp- 

lausnarefni úr terpenum fram- 

leidd með eimingu eða annarri 

aðferð úr viði barrtrjáa (t. d. 

balsam., trjá- og súlfatterpentína), 
óhreinsað cymen, „pine-oil“ 

Dipenten óhreinsað 

Derivatar kólófóníum os harpix- 

sýrna (þó ekki harpixesterar, er 

teljast til 39.05) 

Harpixkjarni (pínólin) og harpix- 

olíur 

Viðartjara,  óhreinsað metanól, 

acetónolía 

Viðartjöruolíur (þó ekki upp- 
lausnarefni og þynnar, er teljast 

til 38.18); viðarkreósót 

Bik (hvers konar) úr jurtaríkinu 

Bruggarabik og annað þess konar 

að meginefni úr kólófóníum eða 

biki úr jurtaríkinu; kjarnabindi- 

efni (fyrir mótasand) að megin- 
efni úr harpixefnum 

Sótthreinsandi efni, efni til varn- 

ar gegn og til útrýmingar á skor- 

dýrum, sveppum og illgresi, efni 

til að hindra spírun, rottueitur og 

önnur þess konar efni, enda séu 
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Nr. 1. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla úr óhreinsaðri talloliu (ex 
38.05) eða úr efnum, sem ekki teljast til 
38.05 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

38.06 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
38.07 

Framleiðsla úr terpentínuolíu eða öðrum 

upplausnarefnum terpena, þó ekki dipenten 

(ex 38.07), eða úr efnum, sem ekki teljast 

til 38.07 

Framleiðsla frá kemískri umbreytingu (trans- 

formation) eða jafnblöndun (emulsifica- 

tion) 

Framleiðsla úr kólófónium eða harpixsýr- 

um (ex 38.08) eða úr efnum, sem ekki telj- 

ast til 38.08 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

38.09 

Framleiðsla úr viðartjöru (ex 38.09) eða úr 

efnum, sem ekki teljast til 38.09 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

38.10 

Framleiðsla úr Þiki úr jurtaríkinu (ex 
38.10) eða úr efnum, sem ekki teljast til 
38.10 

Framleiðsla úr efnum, sem teljast ekki til 

38.11 eða 38.19, svo framarlega sem sér- 

hvert þess konar efni, er telst til 28. kafla 

(Þó ekki 28.02) eða til 29. kafla (þó ekki 

29.02) og er í fullunnu vörunni, hafi verið



Nr. 1. 

  

38.12 

38.18 

ex 38.19 

ex 38.19 

ex 38.19 

ex 38.19 

ex 38.19 

ex 38.19 

þau í smásöluumbúðum, séu 

blöndur efna eða tilreidd sem sér- 

stakar vörur til notkunar í ofan- 

nefndu skyni (t. d. bönd, kveikir 

eða kerti blönduð brennisteini, 

flugnaveiðarar) 

Steining, bæs og annað þess kon- 

ar til notkunar í pappirs-, vefn- 

aðar- eða leðuriðnaði og skyldum 
iðngreinum 

Blönduð upplausnarefni og þynn- 

ar fyrir lakk og annað þess háttar 

„Karbondeig“ (-pasta) 

Enzymblöndur (preparations) 

Blöndur tveggja eða fleiri náttúru- 

legra eða tilbúinna slípiefna, sem 
korn eða duft 

Eldföst efni sem duft, korn eða í 

mótanlegu ástandi 

Málmkennd naphtenöt 

Blöndur (preparations) til að 

auka lHtfestu (colour-fastness) lit- 

aðra efna 
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Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

framleitt innan svæðisins með kemískri um- 

breytingu") eða er af svæðisuppruna 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
38.12, svo framarlega sem sérhvert þess kon- 

ar cfni, er telst til 34.02, 34.04, 38.18 eða 
38.19, eða 29. eða 39. kafla og er í fullunnu 

vörunni, hafi verið framleitt á svæðinu með 

kemískri umbreytingu (transformation) ) 

eða er af svæðisuppruna 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

38.18, svo framarlega sem sérhvert þess kon- 

ar efni, er telst til 29. kafla og er í fullunnu 

vörunni, sé af svæðisuppruna 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

27.16 eða 38.19 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

29.40 og eru ekki enzymblöndur (ex 38.19) 

Mölun, sigtun og flokkun 

Framleiðsla úr brenndu álgrýti (bauxite), 

er nota má sem eldfast efni (ex 38.19) eða 

úr efnum, sem ekki teljast til 38.19 

Framleiðsla úr naphtensýrum (ex 38.19) 

eða úr efnum, sem teljast ekki til 38.19 

Framleiðsla úr sérhverju efni, svo framar- 

lega sem sérhvert efni, er telst til 29., 38. 

eða 39. kafla, og er í fullunnu vörunni, hafi 

verið framleitt innan svæðisins með 

kemískri umbreytingu (transformation) *) 

eða er af svæðisuppruna 

*) Sbr. skýrgreiningu í inngangsathugasemdum við hlutaðeigandi kafla.



12. febrúar 1970. Nr. 1. 

  

Vara Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

ex 38.19 Blöndur (preparations) til herð- 
ingar efna, sem til eru orðin fyrir 

þéttingu (kondensation), fjölþétt- 

ingu (polykondensation) og fjöl- 

aukningu (polyaddition) og telj- 

ast til 39.01 

Framleiðsla úr sérhverju efni, svo framar- 
lega sem sérhvert efni, er telst til 29., 38. 

eða 39. kafla, og er í fullunnu vörunni, hafi 

verið framleitt innan svæðisins með 

kemiskri umbreytingu (transformation)“) 

eða sé af svæðisuppruna 

39. KAFLI 

Plast — þar með talið sellulósaester og -eter, gerviharpiæ 
og önnur plastefni — og vörur úr plasti 

ex 39.01 Pólyamid og superpólyamid, þann- 

ig á sig komin, sem greint er frá 

í liðum 3(a) og 3(b) í inngangs- 

athugasemdum við 39. kafla 

ex 39.01 Pólyúretan og superpólyúretan, 

Þannig á sig komin, sem greint er 

frá í aths. 3(a) og 3(b) við 39. 

kafla tollskrárinnar 

ex 39.01 Efni til orðin við fjölþéttingu 

(polykondensation) úr terephtal- 

sýru, þannig á sig komin, sem 

greint er frá í aths. 3(a) og 3(b) 

við 39. kafla tollskrárinnar 

1) Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
39.01 og eru ekki upplausnir tilbúinna 

harpixa (ex 32.09), svo framarlega sem 

(a) sérhvert salt tvíbasískrar sýru og dia- 
min hafi verið framleidd innan svæð- 
isins með kemískri umbreytingu (trans- 

formation) 

og 
(b) sérhvert salt tvíbasískrar sýru og día- 

min hafi verið framleidd innan svæðis- 

ins með kemískri umbreytingu (trans- 
formation) 

1) Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

39.01 og eru ekki upplausnir tilbúinna 

harpixa (ex 32.09), svo framarlega sem 

(a) sérhvert ísócyanat hafi verið framleitt 

innan svæðisins með kemískri umbreyt- 

ingu (transformation) 

eða 
(hb) sérhvert pólyester og sérhvert pólyeter 

hafi verið framleitt innan svæðisins 

með  kemískri umbreytingu  (trans- 

formation) 

Framleiðsla úr terephtalsýru eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 29.15, 38.19 eða 39.01 og 

eru ekki upplausnir tilbúinna harpixa (ex 

32.09) 

  

*) Sbr. skýrgreiningu í inngangsathugasemdum við hlutaðeigandi kafla. 

7) Hugtakið „kemísk umbreyting“ er hér skýrgreint á sama hátt og í inngangsathugasemd- 
um 29. kafla, þó skal herðing ekki talin vera kemisk umbreyting. 

B7



Nr. 50 12. febrúar 1970. 

  

Vara 

  

ex 39.01 Ómettaðir pólyesterar, þannig á 

sig komnir, sem tilgreint er í 

aths. 3(a) og 3(Þ) við 39. kafla 

tollskrárinnar 

ex 39.01 Önnur efni til orðin fyrir þétt- 
ingu (kondensation), fjölþéttingu 

(polykondensation) og fjölaukn- 

ingu (polyaddition), þannig á sig 

komin, sem greint er frá í aths. 

3(a) og 3(Þ) við 39. kafla toll- 

skrárinnar 

ex 39.01 Efni til orðin fyrir þéttingu 

(kondensation), fjölþéttingu (poly- 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

39.01 og eru ekki upplausnir tilbúinna 

harpixa (ex 32.09), svo framarlega sem 

(a) sérhvert fjölgilt (polyvalent) alkóhól er 

af svæðisuppruna 

eða 

(b) ef aðeins ein dicarboxylsýra eða an- 

hydríd er notuð, sé hún af svæðisupp- 

runa 

eða 

ef fleiri en ein dicarboxylsýra eða fleiri 

en eitt anhydrid eru notuð og eitt þess- 

ara efna, sem er ekki minna en 40% 

af heildarþyngd dicarboxylsýrnanna og 

anhydrídanna, sé af svæðisuppruna 

(c) 

f) Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

39. kafla og eru ekki upplausnir tilbúinna 

harpixa (ex 32.09), þó þannig, að ef eitt eða 

fleiri eftirtalinna efna er notað, skulu þau 

vera framleidd innan svæðisins með kem- 

ískri umbreytingu (transformation) eða 

vera af svæðisuppruna: 

Þvagefni (urea) (ex 29.25 eða ex 31.02); 

thíourea (ex 29.31); 

melamíin (ex 29.35); 

efni, sem teljast til 29.04 til 29.07, 

29.23, 29.34 eða 38.19 

eða 

Í) Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

39. kafla og eru ekki upplausnir tilbúinna 

harpixa (ex 32.09), þó þannig, að ef eitt eða 

fleiri eftirtalinna efna er notað, skulu þau 

öll vera framleidd innan svæðisins með 

kemískri umbreytingu (transformation) eða 

vera af svæðisuppruna: 

feitisýrur (ex 15.10); 

fosgen (ex 28.14); 

hexamin (ex 29.26); 

aldehyd (ex 29.35); 

efni, sem teljast til 29.11, 29.12, 29.14 til 

29.16, 29.20, 29.34 eða 38.19 

29.22, 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

39.01 og eru þannig á sig komin, er greint 

  

í) Hugtakið „kemísk umbreyting“ er hér skýrgreint á sama hátt og í inngangsathugasemd- 

um 29. kafla, þó skal herðing ekki talin vera kemísk umbreyting.



12. febrúar 1970. 

  

Nr. 1. 

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

kondensation) og fjölaukningu 

(polyaddition), þannig á sig 

komin, sem greint er frá í aths. 
3(ce) og 3(d) við 39. kafla toll- 
skrárinnar 

ex 39.02 Eftirtalin efni, þannig á sig kom- 
in, sem greint er frá í aths. 3(a) 

og 3(Þ) við 39. kafla tollskrár- 

innar; cumaronidenharpixar, 
pólyvinylalkóhól; pólyvinylacetal; 

kemiskt breytt (modified) póly- 

acrylöt, pólymetacrylöt og póly- 

styren (t. d. súlfónerað póly- 
styren), þó ekki efni orðin til fyrir 
„graft“-kópólymerisation. 

ex 39.02 Efni til orðin fyrir „graft“-kópóly- 
merisation, þannig á sig komin, 

sem greint er frá í 3(a) og 3(b) 

við 39. kafla tollskrárinnar 

  

er frá í aths. 3(a) og 3(b) við 39. kafla; eða 
úr efnum, sem teljast til 32. kafla; eða úr 
efnum, sem ekki teljast til 39. kafla eða úr 
efnum, sem í eru efni, er ekki teljast til 39. 

kafla, svo framarlega sem 
(a) framleiðsluaðferðin er ekki eingöngu 

fólgin í „agglómeringu“ án breytingar 

á pólymerisationgráðunni; eða í skurði 
í skífur; eða í „sinteringu“; eða í því 
að breyta lögun með skurðarverkfær- 
um; eða í einhverri samsetningu þess- 

ara framleiðsluaðferða 

og 
ekki minna en 50% af tilbúnum harpix- 

um miðað við þunga, sem notaðir eru, 

séu af svæðisuppruna 

(b) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

39. kafla og eru ekki upplausnir tilbúinna 

harpixa (ex 32.09) 

1) Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

39. kafla og eru ekki upplausnir tilbúinna 

harpixa (ex 32.09), svo framarlega sem einn 
mónómer, sem ekki er minna en 50% mið- 
að við þunga af því „graft“kópólymerisa- 

tionefni (í þurru ástandi), sem er í fullunnu 

vörunni, hafi verið framleiddur innan svæð- 

isins með kemískri umbreytingu. Ef enginn 

mónómer er a. m. k. 50% miðað við þunga 
af því „graft“kópólymerisationefni (í þurru 
ástandi), sem er í fullunnu vörunni, þá skulu 

þeir tveir eða feiri mónómerar, sem saman- 

lagt eru ekki minna en 50% miðað við þunga 
af því „graft“-kópólymerisationefni, sem er 
í fullunnu vörunni, vera framleiddir innan 
svæðisins með kemiskri umbreytingu 

eða 
  

7) Hugtakið „kemísk umbreyting“ er hér skýrgreint á sama hátt og Í inngangsathugasemd- 
um 29. kafla, þó skal herðing ekki talin vera kemísk umbreyting.



  

ex 39.02 Efni til orðin við pólymerisation 
úr einum mónómer (homopoly- 

mersefni), þannig á sig komin, 

sem greint er frá í aths. 3(a) og 

3(b) við 39. kafla tollskrárinnar 

ex 39.02 Önnur efni orðin til við póly- 

merisation og kópólymerisation, 

þannig á sig komin, sem greint 

er frá í aths. 3(a) og 3(Þ) við 39. 
kafla tollskrárinnar 

12. febrúar 1970. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

F) Framleiðsla úr sérhverju efni, svo framar- 

lega sem öll efni orðin til fyrir pólymerisa- 

tion, kópólymerisation eða fjölaukningu 

(polyaddition) (hvort sem þau teljast til 39. 

kafla eða eru í upplausn tilbúinna harpixa 

(ex 32.09)), sem eru 50% eða meira miðað 

við þunga af því „graft“-pólymerisation- 

efni (í þurru ástandi), sem er í fullunnu 

vörunni, eru framleidd innan svæðisins með 

kemiskri umbreytingu. Ef ekkert eitt efni 

orðið til fyrir pólymerisation, kópolymerisa- 

tion eða fjölaukningu, er 50% eða meira 
miðað við þunga af því „graft“-pólymerisa- 

lionefni (í þurru ástandi), sem er í fullunnu 

vörunni, þá skulu þau tvö eða fleiri efni orð- 

in til fyrir pólymerisation, kópólymerisation 

eða fjölaukningu, sem eru samanlagt 50% 

eða meira miðað við þunga af því „graft“- 

kópólymerisationefni (í þurru ástandi), sem 

cr í fullunnu vörunni, vera framleidd inn- 

an svæðisins með kemiskri umbreytingu 

Framleiðsla úr mónómernum eða úr sér- 

hverju efni, sem ekki er og ekki inniheldur 

efni til orðin við pólymerisation úr mónó- 

mernum, svo framarlega sem 

(a) 50% eða meira miðað við þunga mónó- 

ersins, sem er notaður, sé af svæðis- 

uppruna 

eða 

mónómerinn, sem er notaður, hafi ver- 

ið framleiddur innan svæðisins með 

kemískri umbreytingu  (transforma- 

tion) 

(b) 

#) Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

39. kafla og eru ekki upplausnir tilbúinna 

harpixa (ex 32.09), svo framarlega sem einn 

mónómer, sem ekki er minna en 50% mið- 

að við þunga af þeim pólymerum og kópóly- 

merum (í þurru ástandi), sem eru í fullunnu 

vörunni, hafi verið framleiddir með kemiskri 

umbreytingu innan svæðisins. Ef enginn 

mónómer er a. m. k. 50% miðað við þunga 

af þeim pólymerum og kópólymerum (í 

1) Hugtakið „kemísk umbreyting“ er hér skýrgreint á sama hátt og í inngangsathugasemd- 

um 29. kafla, þó skal herðing ekki talin vera kemísk umbreyting.



12. febrúar 1970. 53 Nr. Í. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
Vara . FYIR 

framkvæmd innan svæðisins 

þurru ástandi), sem eru í fullunnu vörunni, 

þá skulu þeir tveir eða fleiri mónómerar, 

sem samanlagt eru ekki minna en 50% mið- 

að við þunga af þeim pólymerum og 

kópólymerum (í þurru ástandi), sem eru í 

fullunnu vörunni, vera framleiddir innan 

svæðisins með kemiskri umbreytingu. 

ex 39.02 Efni til orðin við pólymerisation Framleiðsla úr efnum, sem teljast til 39.02 og 
og kópólymerisation, þannig á sig eru þannig á sig komin, er greint er frá í 

komin, sem greint er frá í aths. aths. 3{a) og 3(Þ) við 39. kafla eða úr efn- 

3(e) og 3(d) við 39. kafla toll- um, sem ekki teljast til 39. kafla, svo fram- 

skrárinnar arlega sem 

(a) framleiðsluaðferðin er ekki eingöngu 

fólgin í „agglómeringu“; eða í skurði 
í skífur; eða í „sinteringu“; eða í því 

að breyta lögun með skurðarverkfær- 

um; eða í einhverri samsetningu þess- 

ara framleiðsluaðferða 

og 
')(Þ) ekki minna en 50% af samanlögðum 

þunga tilbúinna harpixa og mykingar- 

efna (plasticisers), sem eru notuð, 

eru af svæðisuppruna 

eða 
f) Framleiðsla úr mónómerum eða úr sér- 
hverju efni, sem ekki er og ekki inniheldur 

efni, orðið til við pólymerisation úr nein- 

um þeim mónómer, sem er notaður, svo 

framarlega sem 

(a) einn mónómer, sem ekki er minna cn 

50% miðað við þunga af þeim póly- 

merum og kópólymerum (í þurru á- 
  

*) Heimilt er að veita undanþágu til að nota sérstakt fyrirkomulag við beitingu þessarar 
framleiðsluaðferðar við þynnur án styrktarefnis (unsupported film), sem annaðhvort eru ekki 
Þykkri en 0,15 mm eða eru ekki meira en 150 g/m? og eru framleiddar úr: 

(a) pólyetylen 

(b) etylenkópólymer, eða 
(ce) pólyprópylen 
Þessu sérstaka fyrirkomulagi má beita við vörur, sem gefinn er út reikningur yfir eftir Í. 

desember 1960. 
(Hugtakið „þynna án styrktarefnis“ (unsupported film) nær ekki til þynnu, sem á nokkurn 

hátt er styrkt að innanverðu (interior reinforcement) og enn fremur ekki til þynnu, sem er styrkt 
að baki með lagi af einhverju öðru efni, svo sem vefnaði eða pappír, nema um sé að ræða efni, 
sem um stundarsakir eru til verndar vörunni í geymslu eða við flutning. Hugtakið nær hins vegar 
til þynnu, sem er húðuð t. d. með málningu eða prentuð. Ákvæðin um þykkt og þunga á fermetra 
eiga við þynnuna að meðtaldri sérhverri húðun eða prentun, en án sérhverra þeirra efna, sem eru 
um stundarsakir til verndar vörunni í geymslu eða við flutning). 

7) Hugtakið „kemísk umbreyting“ er hér skýrgreint á sama hátt og í inngangsathugasemd- 
um 29. kafla, þó skal herðing ekki talin vera kemísk umbreyting.



Nr. 1. 12. febrúar 1970. 

  

Vara 

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

ex39.03 Vörur, sem teljast til þessa toll- 

númers (endurunninn sellulósi, 

sellulósanitrat, sellulósaacetat og 

önnur sellulósaester, sellulósaeter 

og aðrir kemiskir derivatar sellu- 

lósa, einnig blandað mýkiefnum 

(t. d. collodíum og celluloid); 

vúlkanfíber) þannig á sig komn- 

ar, sem greint er frá í aths. 3(a) 

og 3(b) við 39. kafla tollskrár- 

innar 

ex 39.03 Vörur, sem teljast til þessa toll- 

númers (endurunninn sellulósi, 

sellulósanitrat, sellulósaacetat og 

önnur sellulósaester, sellulósaeter 

og aðrir kemískir derivatar sellu- 

lósa, einnig blandað mýkiefnum 
(t. d. collodíum og celluloid); 

vúlkanfíber) þannig á sig komn- 

ar, sem greint er frá í aths. 3(c) 

og 3(d) við 29. kafla tollskrár- 

innar 

standi), sem eru í fullunnu vörunni, 

hafi verið framleiddir innan svæðis- 

ins með kemískri umbreytingu. Ef eng- 

inn mónómer er a. m. k. 50% miðað 

við þunga af þeim pólymerum og 
kópólymerum (í þurru ástandi), sem 

eru í fullunnu vörunni, þá skulu þeir 

tveir eða fleiri mónómerar, sem sam- 

anlagt eru ekki minna en 50% miðað 

við þunga af þeim pólymerum og 
kópólymerum (í þurru ástandi), sem 

eru í fullunnu vörunni, vera framleidd- 

ir innan svæðisins með kemískri um- 

breytingu 

eða 

a. m. k. 50% miðað við þunga af þeim 

mónómerum, sem eru notaðir, séu af 

svæðisuppruna 

(b) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
39.03 og eru ekki upplausnir tilbúinna 
harpixa (ex 32.09) 

Framleiðsla úr efnum, sem teljast til 39.03 

og eru bannig á sig komin, sem greint er 

frá í aths. 3(a) og 3(b) við 39. kafla, eða úr 

efnum, sem ekki teljast til 39. kafla, svo 

framarlega sem 

(a) framleiðsluaðferðin er ekki eingöngu 

fólgin í „agglómeringu““ án breytingar 
á pólymerisationgráðunni; eða í skurði 

í skífur; eða í „sinteringu“; eða í því 

að breyta lögun með skurðarverkfær- 

um; eða í einhverri samsetningu þess- 

ara framleiðsluaðferða 

og 
ekki minna en 50% af samanlögðum 
þunga tilbúinna harpixa og mýkingar- 

efna (plasticisers), sem eru notuð, eru 

af svæðisuppruna 

(b)



12. febrúar 1970. 

Vara 

39.04 Hert prótein (t. d. hert kasein og 
hert gelatin) 

39.05 Náttúrulegt harpix ummyndað með 

39.06 

ex 39.06 

ex 39.06 

39.07 

bræðslu (t. d. bræddur kópall), 

gerviharpix orðið til fyrir estrun 

á náttúrulegu harpixi eða harpix- 

sýrum  (harpixester), kemískir 

derivatar af náttúrulegu gúmmii 

(kátsjúki), t.d. #klórkátsjúk, 

kátsjúkhydróklóríd, oxykátsjúk og 

hringliða (eyclised) kátsjúk 

Önnur fjölhlutaefni með háum 
sameindaþunga, gerviharpix og 

plast, alginsýra ásamt söltum 

hennar og esterum; línoxyn 

Heparín, án pyrógens, sem í eru 

ekki minna en 100 alþjóðlegar 

einingar (International Units) pr. 

millígramm 

Dextran 

Vörur úr efnum, sem teljast til 

39.01—-39.06 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

39. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

39. kafla og eru ekki upplausnir tilbúinna 
harpixa (ex 32.09) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

39. kafla og eru ekki upplausnir tilbúinna 

harpixa (ex 32.09) 

Framleiðsla úr heparini (ex 39.06), sem í 

eru minna en 80 alþjóðlegar einingar (Inter- 

national Units) pr. millígramm eða úr efn- 

um, sem ekki teljast til 39.06 

Framleiðsla úr dextrani (ex 39.06), svo fram- 

arlega sem pólymerisationgráðan er minnk- 

uð a. m. k. tífalt, eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 39.06 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

39. kafla og eru ekki upplausnir tilbúinna 
harpixa (ex 32.09) og eru enn fremur ekki 

efni, sem innihalda efni, er teljast til 39. 

kafla 

eða 
Framleiðsla úr efnum, sem teljast til 39.01 

til 39.03, þannig á sig komin (þó ekki í 

stykkjum), er greint er frá í aths. 3(a) og 

3(b) við 39. kafla; eða úr efnum, sem teljast 

til 39.04 til 39.06 eða til 32. kafla; eða úr 
efnum, sem ekki eru og ekki innihalda efni, 

sem teljast til 39. kafla, svo framarlega sem 

(a) framleiðsluaðferðin er ekki eingöngu 

fólgin í „agglómeringu“ án breytingar á 
pólymerisationgráðunni; eða í „sinter- 

ingu“, eða í samsetningu af þessum 

framleiðsluaðferðum 

og
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Vara Ákvarðandi framleiðsluaðferð 

framkvæmd innan svæðisins 
  

40.03 

  

*) (b) ekki minna en 50% miðað við þunga 
af þeim tilbúnu harpixum, sem eru 

notaðir, eru af svæðisuppruna 

40. KAFLI 

Náttúrulegt gúmmi (kátsjúk), tilbúið gúmmi (gervigúmmi) 
og faktis og vörur úr þessum efnum 

Endurunnið gúmmí Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
40.03 

ex 40.04 Duft framleitt úr úrgangi og af- Framleiðsla úr efnum, sem ekki eru duft úr 

40.05 

ex 40.06 

klippum af toggúmmiíi toggúmmíi (ex 40.04) 

Plötur, þynnur og bönd úr óvúlk- Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

aniseruðu náttúrulegu gúmmíi eða 40.05 

gervigúmmiíi, þó ekki reyktar 

Þynnur eða krepþynnur, sem telj- 

ast til nr. 40.01 eða 40.02; korn 

úr  óvúlkaniseruðu náttúrulegu 

súmmii eða servigúmmiíi tilbúið 

til vúlkaniseringar; óvúlkaniserað 

náttúrulegt  gsúmmi eða  gervi- 

gúmmíi, sem fyrir eða eftir út- 

fellingu hefur annaðhvort verið 

blandað sóti (með eða án viðbótar 
af jarðolíu) eða kísilsýru (með eða 
án viðbótar af jarðolíu) í hvers 
konar mynd, sem þekkt er undir 

heitinu „masterbatch“ 

Óvúlkaniserað náttúrulegt gúmmi Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

eða gervigúmmi, þar með talið #40.05 eða 40.06 

súmmílatex annars konar lög- 
  

*) Heimilt er að veita undanþágu til að nota sérstakt fyrirkomulag við beilingu þessarar 
framleiðsluaðferðar við vörur, sem framleiddar eru úr eftirfarandi tilbúnum harpixum: 

(a) pólyetylen, 
(hb) etylenkópólymer, 

(c) pólyprópylen, 
(d) pólyamid 6 (myndað úr w-amíinócaproicsýru eða Si-caprolactam), 

pólyamid 6/6 (myndað úr hexametylenediamine og adipicsýru), 
pólyamid 6/10 (myndað úr hexametylenediamine og sebacicsýru), 

(e) bútadien-styrkt pólystyren, 

(f) styren kópólymer, 

(g) sellulósaacetati, 

(h) sellulósanitrati. 

Þessu sérstaka fyrirkomulagi má beita við vörur, sem gefinn er út reikningur fyrir eftir 1. 

desember 1960.
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40.07 

40.08 

40.09 

ex 40.10 

40.11 

40.12 

40.13 

40.14 

ex 40.15 

ex 40.15 

40.16 

Vara 

unar eða í öðru ástandi (t. d. 

stengur, pípur og snið — prófilar 

—, upplausnir og jafnblöndur); 

vörur úr óvúlkaniseruðu náttúru- 

legu gúmmíi eða gervigúmmii, þó 

ekki húðaður eða gegndreyptur 
spunaþráður 

Þræðir og snúrur úr toggúmmii, 

einnig þakið spunavörum; spuna- 

garn, gegndreypt eða þakið með 

toggúmmii 

Plötur, þynnur, bönd, stengur og 

Þræðir úr toggúmmii 

Pípur og slöngur úr toggúmmiíi 

Vélreimar 

gúmmíi, 

vefnaði 

úr 

styrkt 

færibönd 

ekki 
og 

þó 

tog- 

með 

Hjólbarðar alls konar, skiptan- 

legir hjólbarðaslitfletir, slöngur 

og felgubönd úr toggúmmiíi á alls 

konar hjól 

Vörur úr toggúmmiíi til lækninga 

og hjúkrunar, einnig að hluta úr 

harðsúmmiíi 

Fatnaður alls konar (þar með 

taldir hanzkar) og tilheyrandi, úr 

toggúmmiíi 

Aðrar vörur úr toggúmmii 

Harðgúmmíi í bitum, plötum, 

Þynnum, böndum, stöngum með 

hvers konar þverskurði og í pip- 

um 

Duft úr harðgúmmiíi 

Aðrar vörur en harðgúmmii 

ð7 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla úr 

40.05 eða 40.16 

Framleiðsla úr 

40.05 til 40.16 

Framleiðsla úr 

40.05 til 40.16 

Framleiðsla úr 

40.05 til 40.16 

Framleiðsla úr 

40.05 til 40.16 

Framleiðsla úr 

40.05 til 40.16 

Framleiðsla úr 

40.05 til 40.16 

Framleiðsla úr 

40.05 til 40.16 

Framleiðsla úr 

40.05 til 40.16 

Framleiðsla úr 

úr harðgúmmii 

Framleiðsla úr 

40.05 til 40.16 

efnum, sem 

efnum, sem 

efnum, sem 

efnum, sem 

efnum, sem 

efnum, sem 

efnum, sem 

efnum, sem 

efnum, sem 

efnum, sem 

(ex 40.15) 

efnum, sem 

ekki teljast til 

ekki teljast til 

ekki teljast til 

ekki teljast til 

ekki 1 þa
 

teljast í 

ekki teljast til 

ekki teljast til 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki eru duft 

ekki teljast til 

Bs



41.01 

41.02 

41.03 

41.04 

41.05 

41.06 

41.07 

  

58 12. febrúar 1970. 

v Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
ara . þú 

framkvæmd innan svæðisins 

41. KAFLI 

Húðir og skinn, óunnið (þó ekki loðskinn), og leður 

Húðir, skinn, óunnin (ný, söltuð, 

þurrkuð, pækluð eða kölkuð), 

cinnig klofin, hér með taldar 

særur 

Leður úr nautshúðum (þar með 

talið visundaleður) og leður úr 

hrosshúðum (þó ekki vörur, sem 

teljast til nr. 41.06—-41.08) 

Leður úr sauð- og lambskinnum 

(þó ekki vörur, sem teljast til nr. 

41.06—-41.08) 

Leður úr geitar- og kiðlingaskinn- 

um (þó ekki vörur, sem teljast til 

nr. 41.06—-41.08) 

Annað leður (þó ekki vörur, sem 

teljast til nr. 41.06—41.08) 

Þvottaskinn (chamois-dressed 

leather) 

Pergament 

Fláning húðarinnar eða skinnsins af dýrum 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

41.02 til 41.08; eða framleitt úr jurtasútuðu 

skinni af Austur-Indlandsgerð í heilum húð- 

um, skinnum eða síðum (ex 41.02), svo 

framarlega sem í framleiðsluaðferðinni 

felst þvottur (stripping) og endursútun (re- 

tanning) og pressun (setting) og strekking 

(toggling) eða límþurrkun (paste drying) 

ásamt frágangi (finishing) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

41.02 til 41.08; eða framleitt úr jurtasútuðu 

skinni af Austur-Indlandsgerð, sem telst til 

41.03, svo framarlega sem í framleiðslu- 

aðferðinni felst þvottur og endursútun og 

pressun og strekking eða limþurrkun ásamt 

frágangi 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
41.02 til 41.08; eða framleitt úr jurtasútuðu 

skinni af Austur-Indlandsgerð, sem telst til 

41.04, svo framarlega sem í framleiðslu- 

aðferðinni felst þvottur og endursútun og 

pressun og strekking eða límþurrkun ásamt 

frágangi 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

41.02 til 41.08; eða framleitt úr jurtasútuðu 

skinni af Austur-Indlandsgerð, sem telst til 

41.05, svo framarlega sem í framleiðslu- 

aðferðinni felst þvottur og endursútun og 

pressun og strekking eða límþurrkun ásamt 

frágangi 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

41.02 til 41.08 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

41.02 til 41.08
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41.08 Lakkleður og  gervilakkleður, Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
málmþakið leður 41.02 til 41.08; eða framleitt úr jurtasútuðu 

skinni af Austur-Indlandsgerð í heilum húð- 

um, skinnum eða síðum (ex 41.02), sem 

telst til 41.03 til 41.05, svo framarlega sem 

í framleiðsluaðferðinni felst þvottur og end- 

ursútun og pressun og strekking eða lím- 

þurrkun ásamt frágangi 

ex 41.09 Leðurdust, leðurduft og leður- Framleiðsla úr efnum, sem ekki eru leður- 
mjöl dust, leðurduft eða leðurmjöl (ex 41.09) 

ex 41.09 Afklippur og úrgangur frá leðri, Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
leðurliki og pergamenti, enda sé 41.09 
það ekki hæft til framleiðslu á 

vörum úr leðri 

41.10 Leðurlíki að meginstofni úr leðri Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
eða leðurþráðum, í plötum eða 41.10 
rúllum 

42. KAFLI 

Vörur úr leðri; reið- og aktygi; ferðabúnaður, handtöskur og áþekk ílát; 
vörur úr þörmum (öðrum en silkiormaþörmum) 

42.01 Ak- og reiðtygi (t. d. hnakkar, Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
aktygi, klafar, vagnólar, hnéhlif- 429. kafla 

ar), úr hvers konar efni og fyrir 

hvers konar dýr 

42.02 Ferðabúnaður (t. d. ferðaskrinur, Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

fataskrínur, hattöskjur, ferðatösk- 42. kafla 

ur, bakpokar), innkaupatöskur, 

handtöskur, skólatöskur, skjala- 

töskur, veski, pyngjur, snyrtiskrín, 

verkfæraskrín, tóbakspungar, slið- 

ur, skrín, öskjur, (fyrir vopn, 

hljóðfæri, sjónauka, skartgripi, 

flöskur,  hálsbúnað,  skófatnað, 

bursta) og áþekk ílát, úr leðri, 

leðurlíki, vúlkanfíber, plastplöt- 

um, plastþynnum, pappa eða 
vefjarefnum 

42.03 Fatnaður úr leðri og leðurlíki og Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
það, sem honum heyrir til 42. kafla



Vara 

  

42.04 

42.06 

43.01 

43.02 

43.03 

43.04 

44.02 

44.04 

44.05 

44.06 

Vörur úr leðri eða leðurlíki til 

tækninota 

Vörur úr þörmum, gullsláttar- 

himnum, blöðrum eða sinum (þó 

ckki silkiormaspuna) 

12. febrúar 1970. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

42. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

42. kafla 

43. KAFLI 

Loðskinn og loðskinnsliki og vörur úr þeim 

Loðskinn, óunnin 

Loðskinn, sútuð eða unnin (þar 

með teljast loðskinn saumuð sam- 

an í plötur, krossa o. þ. h.); loð- 

skinnshlutar og afklippur (þar 
með talin höfuðskinn, skinn af 

fótum og skottum), sútað eða unn- 

ið, ekki saumað saman 

Vörur úr loðskinnum 

Loðskinnsliki og vörur úr þvi 

Fláning skinnsins af dýrum 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

43.02 eða 43.03 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

43.03 og eru ekki loðskinn saumuð saman í 

plötur, krossa o. þ. h. (ex 43.02) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

43.04 

44. KAFLI 

Trjáviður og vörur úr honum; viðarkol 

Viðarkol (þar með talin kol úr 

hnetuskurn), einnig samanlímd 

Trjábolir, kantaðir á tveimur eða 

fjórum hliðum, en ekki frekar 

unnir 

Trjáviður, sagaður eftir endi- 

löngu, flettur eða Þirktur, en 

ekki frekar unninn, meira en 5 

mm að þykkt 

Kubbar til gatnagerðar 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

44.02 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

44.04 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

44.05 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

44.06
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44.07 

44.08 

44.09 

44.10 

4411 

44.12 

44.13 

44 14 

44.15 

44.16 

Vara 

Járn- og sporbrautaþvertré 

Trjáviður í tunnustafi, klofinn, 

aðeins einn aðalflötur sagaður, 

en ekki frekar unninn; tunnustaf- 

ir, ef einn aðalflötur er sagaður 

ávalur, en ekki frekar unnir 

Trjáviður í tunnubönd; klofnar 

stoðir; staurar og stafir, yddaðir 

en ekki sagaðir niður eftir endi- 

löngu; tréspænir; spænir notaðir 

við ediksgerð eða við hreinsun á 

vökvum 

Trjáviður í söngustafi, regnhlif- 

ar, keyri, golfkylfur, verkfæri, 

áhöld o. þ. h., grófunninn eða 

gerður sívalur, en ekki renndur, 

beygður eða frekar unninn 

Tréþráður; eldspýtnaefni; trépinn- 

ar Í skó 

Viðarull og viðarmjöl 

Trjáviður, #heflaður,  plægður, 

grópaður, fasaður eða unninn á 

annan svipaðan hátt, þar með tal- 

ið ósamsett efni í parketgólf 

Viður, sagaður, skorinn eða flag- 

aður eftir endilöngu, en ekki frek- 

ar unninn og ekki yfir 5 mm að 

Þykkt; spónaþynnur og þynnur í 

krossvið, ekki yfir 5 mm að þykkt 

Krossviður og aðrar áþekkar límd- 

ar trjávörur (þar með talinn spón- 

lagður trjáviður og aðrar límdar 

plötur); innlagður viður (með 

áteiknuðu eða máluðu mynstri) 

Holplötur (lamelplötur), 

lagðar ódýrum málmum 
einnig 

61 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
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Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast 

44.07 

Framleiðsla 

44.,08 

Framleiðsla 

44,09 

Framleiðsla 

44.10 

Framleiðsla 

4411 

Framleiðsla 

44.12 

Framleiðsla 

44.13 

Framleiðsla 

44.14 

Framleiðsla 

44.15 

Framleiðsla 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

44.15 eða 44.16 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til



44.18 

44.19 

44.20 

44.21 

44.25 

ex 44.25 
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Ákvarðandi framleiðsluaðferð 

  

Sérstaklega unninn (improved) 

viður í plötum, blokkum eða þess 

konar 

Gervitrjáviður úr spónum, sagi, 

viðarmjöli eða öðrum viðarkennd- 
um úrgangi, haldið saman með 

náttúrulegum harpix, gerviharpix 
eða öðru lífrænu bindiefni, í plöt- 

um, bitum eða þess háttar 

Ramma- og húsgagnalistar úr trjá- 
viði og listar með hvers konar 

þverskurði til skreytinga innan- 

húss fyrir raflagnir og annað þess 

háttar 

Myndarammar, rammar fyrir 

spegla og aðrar slíkar umgerðir 

úr trjáviði 

Umbúðakassar, rimlakassar, öskj- 

ur og aðrar umbúðir úr trjáviði, 

samsett, ósamsett eða samsett að 

nokkru leyti 

Ámur, tunnur, ker, balar, fötur og 

aðrar slíkar beykisvörur úr trjá- 
viði, hlutar í þessar vörur, þó 

ekki tunnustafir þeir, sem teljast 

til nr. 44.08 

Trésmíðavörur til bygginga (þar 

með talin ósamsett, tilsniðin hús 

og samsett parketgólf) 

Búsáhöld úr trjáviði 

Verkfæri, áhöld og hlutar til 

Þeirra úr trjáviði (handföng, 

sköft og þess háttar), burstatré, 

sköft og handföng úr trjáviði fyr- 

ir bursta og kústa 

Skósmíðaleistar og blokkir úr tré 

fyrir skósmiði 

framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla 

44.17 

Framleiðsla 

44.18 

Framleiðsla 

44.19 

Framleiðsla 

úr 

úr 

úr 

úr 

44.19 eða 44.20 

Framleiðsla 

44.21 

Framleiðsla 

44,22 

Framleiðsla 

44.23 

Framleiðsla 

44.24 

Framleiðsla 

44.25 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

Framleiðsla úr leistum eða blokkum gróft 

mótuðum með því að saga þær eða renna
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44.26 

44.27 

44.28 

45.02 

46.01 

Snældur, kefli og þess háttar úr 

renndum viði 

Gólflampar, borðlampar, og önnur 

ljóstæki, úr trjáviði, húsgögn úr 

trjáviði, sem ekki teljast til 94. 

kafla; skrín, — vindlingakassar, 

bakkar, ávaxtaföt og hlutir til 

skreytingar úr trjáviði; öskjur, 
kistur 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 

Aðrar vörur úr trjáviði 

63 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

og sem ekki innihalda málmhluti (ex 44.25) 

eða úr efnum, sem ekki teljast til 44.25 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

44.26 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

44.27 

Framleiðsla úr efnum, 

44.28 

45. KAFLI 

Korkur og korkvörur 

Náttúrulegur korkur í stykkjum, 

plötum, þynnum eða ræmum, þar 

með taldir teningar og ferhyrn- 

ingar til framleiðslu á töppum 

Vörur úr náttúrulegum korki 

Pressaður korkur með eða án 

bindiefna og vörur úr slíkum 

korki 

Framleiðsla úr efnum, 

45.02 

Framleiðsla úr efnum, 

45.02 eða 45.03 

Framleiðsla úr efnum, 

45.04 

46. KAFLI 

Körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléttiefnum 

Fléttur og aðrar þess konar vörur 

úr fléttiefnum til hvers konar nota, 

einnig fléttaðir borðar 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki teljast til 

ekki teljast til 

ekki teljast til 

ekki teljast til 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

46.01



ex 46.01 

46.02 

46.03 

47.01 

48.01 

48.02 

48.03 

48.04 

Vara 

Fléttur og aðrar þess konar vörur 
úr fléttiefnum (þó ekki vörur úr 

efnum, sem teljast til 39. kafla), 

bleiktar eða litaðar, einnig flétt- 

aðir borðar 

Fléttiefni bundin saman eða ofin 

saman í plötur, þar með talið 

mottur, teppi og skermar; flösku- 

strá 

Körfugerðarvörur og aðrar vörur 

gerðar fyrst og fremst úr flétti- 

efnum eða vörum þeim, sem telj- 

ast til nr. 46.01—46.02; vörur úr 

lúffuknippum 

12. febrúar 1970. 

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

    

Framleiðsla úr óbleiktum og ólituðum flétt- 

um (ex 46.01) eða úr efnum, sem ekki telj- 

ast til 46.01 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

46.02 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

46.03 

47. KAFLI 

Efnivörur í pappir 

Pappirsmassi, vél- eða kemískt 
unninn úr hvers konar trefjaefni 

úr jurtaríkinu 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

47.01 

48. KAFLI 

Pappir og pappi; vörur úr pappirsmassa, pappir og pappa 

Pappir og pappi (þar með talið 
sellulósavatt), vélunninn, í rúll- 

um eða örkum 

Handgerður pappír og pappi 

Pergamentpappíir og -pappi og 

annar feitiheldur pappír og pappi, 

einnig eftirlíkingar, og pergamyn, 

í rúllum eða örkum 

Pappír og pappi úr samanlímdum 

blöðum, ógegndreypt eða óyfir- 

dregið, með eða án innri styrk- 
ingar, í rúllum eða örkum 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

48. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
48. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

48. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

48. kafla
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Vara 

  

48.05 

48.06 

48.07 

ex 48.07 

48.08 

48.09 

48.10 

48.11 

48.12 

Bylgjupappir og  bylgjupappi, 
einnig með álímdu sléttu lagi, 

einnig krepaður, felldur, mynstr- 

aður og gataður, í rúllum og örk- 

um 

Pappir og pappi, línustrikað eða 

krossstrikað, en ekki prentað á 

annan hátt, í rúllum eða örkum 

Pappir eða pappi, gegndreyptur, 

húðaður, yfirdreginn, litaður eða 

skreyttur á yfirborði eða áprent- 

aður (þó ekki pappír og pappi, 

sem telst til nr. 48.06 eða prent- 

aðar vörur, er teljast til 49. kafla), 

í rúllum eða örkum 

Þakpappi  asfaltborinn 

húðaður sandi) 

(einnig 

Síublokkir, þynnur og plötur úr 

pappirsmassa 

Byggingarplötur úr viðartrefjum 

eða öðrum jurtatrefjum, einnig 

límdar með náttúrulegum harpix, 

gerviharpix eða öðrum þess hátt- 

ar bindiefnum 

Vindlingapappir tilskorinn, einnig 

heftur eða í hylkjum 

Veggfóður og linkrústa; gagnsær 

gluggapappir 

Gólfpappir og gólfpappi, með eða 

án línóleumhúðar, einnig tilskor- 

inn 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

48. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

48. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
48. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
48.07 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

48. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

48. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem teljast til 48.01, 

48.02 eða 48.07, svo framarlega sem fram- 

leiðsluaðferðin er ekki eingöngu fólgin í 
tilskurði í stærðir eða form eða í broti 

eða í einhverri samsetningu þessara að- 

ferða; eða úr efnum, sem ekki teljast til 

48. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem teljast til 48.01 

til 48.07, svo framarlega sem framleiðslu- 

aðferðin er ekki eingöngu fólgin í götun, 

tilskurði í stærðir eða form eða í ein- 

hverri samsetningu þessara aðferða; eða úr 

efnum, sem ekki teljast til 48. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem teljast til 48.01 

til 48.07, svo framarlega sem framleiðslu- 

aðferðin er ekki eingöngu fólgin í til- 

B9



  

48.13 

48.14 

48.15 

ex 48.15 

48.16 

48.17 

48.18 

48.19 

Vara 

Kalkerpappir og annar pappir til 
fleirritunar, stensilpappir og ann- 

ar hliðstæður pappír, tilskorinn, 

einnig í öskjum 

Skrifblokkir, umslög, bréfkort, 

póstkort (án mynda); öskjur, 

möppur o. þ. h., sem aðeins inni- 

halda bréfsefni, umslög og annað 

at því tagi til bréfaskrifta 

Annar pappír og pappi, tilskorið 
í stærðir eða form 

Salernispappir 

Kassar, pokar og aðrar slíkar um- 

búðir, úr pappir og pappa 

Spjaldskrárkassar, geymsluðskjur 

og annað þess háttar úr pappír 

og pappa, til notkunar í skrifstof- 

um, verzlunum o. þ. h. 

Skrifstofubækur, stílabækur, minn- 

isbækur og blokkir, pöntunar- 

bækur, kvittunarblokkir, dagbæk- 

ur, ritundirlög, bréfa- og skjala- 
bindi, bókabindi, skrifmöppur og 
annað þess háttar úr pappir 
og pappa; sýnishornaalbúm og 

önnur albúm og Þókahlifar úr 

pappir og pappa 

Vörumiðar og merkimiðar, einnig 

áprentaðir og límbornir 

12. febrúar 1970. 

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

skurði í stærðir eða form eða í einhverri 

samsetningu þessara aðferða; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 48. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem teljast til 48.01 
til 48.07, svo framarlega sem framleiðslu- 

aðferðin er ekki eingöngu fólgin í til- 

skurði í stærðir eða form eða í pökkun 
eða í einhverri samsetningu þessara að- 

ferða; eða úr efnum, sem teljast til 48.16 

eða úr efnum, sem teljast ekki til 48. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem teljast til 48.01 

til 48.07, svo framarlega sem framleiðslu- 
aðferðin er ekki eingöngu fólgin í til- 

skurði í stærðir eða form eða í broti eða í 
pökkun eða í einhverri samsetningu þessara 
aðferða; eða úr efnum sem teljast til 48.16 
eða úr efnum, sem ekki teljast til 48. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
48. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem teljast til 48.01 

til 48.07; eða úr efnum, sem ekki teljast til 

48. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem teljast til 48.01 

til 48.09; eða úr efnum, sem ekki teljast til 

48. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem teljast til 48.01 
til 48.09; eða úr efnum, sem ekki teljast til 

48. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem teljast til 48.01 

til 48.07; eða úr efnum, sem ekki teljast til 

48. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem teljast til 48.01 

til 48.07, svo framarlega sem framleiðslu-
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48.20 

ex 48.21 

ex 48.21 

49.01 

49.02 

49.03 

49.04 

49.05 

Vara Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

Vinzli, spólur og annað þess hátt- 

ar úr pappirsmassa, pappir eða 

pappa, einnig gatað eða hert 

Aðrar vörur úr pappírsmassa, 

pappir, pappa eða sellulósavatti, 

þó ekki dömubindi 

Dömnbindi 

aðferðin er ekki eingöngu fólgin í götun, 
eða í tilskurði í stærðir eða form eða í 
broti eða í pökkun eða í einhverri sam- 

setningu þessara aðferða; eða úr efnum, 

sem teljast ekki til 48. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem teljast til 48.01 

til 48.07; eða úr efnum, sem ekki teljast til 

48. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem teljast til 48.01 

til 48.07, svo framarlega sem framleiðslu- 
aðferðin er ekki eingöngu fólgin í götun, 

eða í tilskurði í stærðir eða form eða í 

broti eða í pökkun eða í einhverri samsetn- 
ingu þessara aðferða; eða úr efnum, sem 

ekki teljast til 48. kafla 

Framleiðsla úr trefjum eða spunaefnum (ex 

50. til 59. kafla); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 48.21 eða 50. til 62. kafla 

49. KAFLI 

Prentaðar bækur, blöð, myndir og annað prentað mál; 
handrit, vélrituð verk og uppdrættir 

Prentaðar bækur, bæklingar og 

önnur þess konar rit, einnig ein- 

blöðungar 

Blöð og tímarit, einnig með mynd- 

um 

Myndabækur og teiknibækur fyr- 

ir börn 

Hljóðfæranótur, prentaðar eða 

skrifaðar, einnig bundnar og með 

myndum 

Landabréf, sjókort og hvers kon- 

ar önnur þess háttar kort, þar með 

taldar kortabækur og veggkort, 

prentuð; prentuð jarðlikön og 

himinmyndarlíkön 

Framleiðsla úr efnum, 

49. kafla 
sem ekki teljast til 

Framleiðsla úr ekki 

49. kafla 

efnum, sem teljast til 

Framleiðsla úr ekki 

49. kafla 
efnum, sem teljast til 

Framleiðsla úr 

49. kafla 

efnum, sem ekki teljast til 

Framleiðsla úr ekki 

49. kafla 

efnum, sem teljast til



) Bygginga- og vélauppdrættir, aðr- 

ir tæknilegir uppdrættir og aðrir 

slíkir uppdrættir, í frumriti eða 

eftirmyndir; handrit og vélrituð 

verk 

49.07 Ónotuð frímerki, stimpilmerki og 
önnur slík merki, sem eru gild 

eða verða gild hér á landi; pappir 

með slíkum merkjum; peninga- 

seðlar, skuldabréf, hlutabréf og 

önnur þvílik verðbréf; ávísana- 

hefti 

49.08 Færimyndir alls konar 

49.09 Póstkort, jólakort og önnur ham- 

ingjuóskakort með myndum, 

prentuð á hvaða hátt sem er, 
cinnig með skrauti 

49.10 Almanök alls konar úr pappir og 
pappa, bar með taldar almanaks- 

blokkir 

49.11 Annað prentað mál, þar með tald- 

ar prentaðar myndir og ljósmynd- 

ir 

12. febrúar 1970. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

49. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

49. kafla 

Framleiðsla úr efnum, ekki teljast til 

49. kafla 

sem 

Framleiðsla úr efnum, ekki teljast til 

49. kafla 

sem 

Framleiðsla úr efnum, ekki teljast til 
49. kafla 

sem 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

49. kafla 

53. KAFLI 

Ull og annað dýrahár 

53.01 UN, hvorki kembd né greidd 

53.02 Önnur dýrahár (fíngerð eða gróf- 
gerð), hvorki kembd né greidd 

Rúning eða þvottur eða „affitun“ eða ,„kar- 

bonisering“ 

Fjarlæging af húðinni eða þvottur eða „af- 

fitun“ eða „karbonisering“



ex 59.11 

ex 64.05 

ex 64.05 

. febrúar 1970. 

Vara 
Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

59. KAFLI 

Vatt og flóki; seglgarn, línur og kaðlar; gegndreypt og húðuð efni 
úr spunatrefjum; vörur úr spunatrefjum til tækninotkunar 

og annarrar sérstakrar notkunar 

59.10 Linóleum og efni framleitt með 

undirlagi úr spunaefnum á svip- 

aðan hátt og línóleum, tilskorin 

eða ótilskorin eða þeirrar tegund- 

ar, sem venjulega er notuð sem 

sólfdúkur; gólfdúkur framleiddur 

með undirlagi úr spunaefnum, 

sem þakið er öðrum efnum, einnig 

tilsniðinn 

Plötur og bönd úr þöndu (expand- 

ed) gúmmíi, frauðgúmmii eða 

svampgúmmíi með spunaefni 

Framleiðsla ár efnum, sem ekki teljast 

59.10 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast 

40.05 til 40.16 eða 59.11 

64. KAFLI 

Skófatnaður, legghlífar o. þ. h. og hlutar af þessum vörum 

64.01 Skófatnaður með ytri sóla og 
yvfirhluta úr gúmmíi eða plasti 

64.02 Skófatnaður með ytri sóla úr leðri 

eða leðurlíkisdúk,  skófatnaður 

(þó ekki skófatnaður, sem telst til 

nr. 64.01) með vtri sóla úr gúmmii 

eða plasti 

64.03 Skófatnaður með ytri sóla úr trjá- 

viði eða korki 

64.04 Skófatnaður með vtri sóla úr öðr- 

um efnum 

Sólar og hælar úr leðri 

Aðrir hlutar af skófatnaði 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast 

64. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast 

64. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast 

64. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast 

64. kafla 

sem ekki teljast 

eða 42. kafla 

Framleiðsla úr efnum, 

41.02 til 41.08 eða 64.05 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast 

64. kafla 

til 

til 

til 

til 

til 

Lil 

til 

til
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Vara 

  

64.06 

65.01 

ex 65.02 

65.04 

66.01 

66.02 

66.03 

Legghlifar, vefjur,  öklahlífar, 

kricketþófar, hnéhlífar og aðrar 

þess konar vörur, einnig hlutar 

af beim 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

64. kafla 

65. KAFLI 

Höfuðfatnaður og hlutar til hans 

Þrykkt hattaefni úr flóka, hvorki 

formpressuð né með tillöguðum 
börðum; slétt eða sívöl hattaefni 
úr flóka 

Þrykkt hattaefni, fléttuð eða gerð 

úr samfléttingum, böndum eða 

ræmum, úr hvaða efni sem er (þó 

ekki efni, sem teljast til 39., 50. 

til 56. og 58. til 62. kafla), bleikt 

eða lituð, hvorki formpressuð né 

með tillöguðum börðum 

Hattar og annar höfuðfatnaður, 

fléttað eða gert úr samflétting- 

um, böndum eða ræmum, úr hvaða 

efni sem er, einnig fóðrað og/eða 
bryddað 

Framleiðsla úr óflókuðum spunatrefjaefnum 
(ex 50. til 57. kafli), eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50. til 62. kafla eða 65. kafla 

Framleiðsla úr óbleiktu og ólituðu hatta- 
efni (ex 65.02), eða úr efnum, sem ekki telj- 

ast til 65.02 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

65.04 

66. KAFLI 

Regnhlífar, sólhlifar, göngustafir, svipur og keyri og hlutar til þessara vara 

Regnhlifar og sólhlífar (þar með 

taldar göngustafsregnhlífar, regn- 

hlífatjöld, garðsólhlífar o. þ. h.) 

Göngustafir (bar með taldir klif- 

urstafir og setustafir) og keyri, 

svipur o. þ. h. 

Hlutar og útbúnaður til og fylgi- 
hlutir með þeim vörum, er teljast 

til nr. 66.01 og 66.02, ót. a. 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
66.01 og eru ekki regnhlif eða sólhlif (ex 

62.05) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

66. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

66. kafla



12. febrúar 1970. 

67.01 

67.02 

67.03 

67.04 

67.05 

Vörur 

68.01 

68.02 

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 

67. KAFLI 

Unnar fjaðrir og dúnn og vörur úr fjöðrum og dún; tilbúin blóm; 
vörur úr mannshári; blævængir 

Hamir og aðrir hlutar af fuglum 

með tilheyrandi fjöðrum og dún; 

fjaðrir, fjaðrahlutar, dúnn og vör- 

ur úr þessum efnum (þó ekki vör- 

ur, sem teljast til nr. 05.07, og 

unnir fjaðrastafir og fjaðrahrygg- 

ir) 

Tilbúin blóm, blöð og ávextir, svo 

og hlutar af þeim; vörur úr til- 

búnum blómum, blöðum og ávöxt- 

um 

Mannshár greitt, þynnt, bleikt eða 

unnið á annan hátt; ull og annað 
dýrahár, unnið til hárkollugerðar 

o. þ. h. 

Hárkollur, gerviskegg, hárlokkar, 

fléttur o. þ. h. úr manns- eða 

dýrahári eða úr spunaefni; hár- 

net og aðrar vörur úr mannshári 

Blævængir, ekki mekaniskir, úr 

hvaða efni sem er; grindur og 

handarhöld á blævængi og hlutar 

til slíkra grinda og handarhalda, 

úr hvaða efni sem er 

  
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

67.01 

Framleiðsla 

67.02 

Framleiðsla 

67.03 

Framleiðsla 

67.04 

Framleiðsla 

67.05. 

68. KAFLI 

úr steini, gipsi, sementi, asbesti, gljásteini og öðrum áþekkum efnum 

Gatna-, kant- og gangstéttarstein- 

ar úr náttúrulegum steintegundum 

(flögusteinn undanskilinn) 

Unnir minnismerkja- og bygging- 

arsteinar og vörur úr þessum 

steinum (þar með taldir mósaík- 

teningar), þó ekki vörur, sem telj- 

ast til nr. 68.01 og til 69. kafla 

úr 

úr 

úr 

úr 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

teljast til 

teljast til 

teljast til 

teljast til 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

68.01 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

68.02
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Vara Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

68.03 Unninn flögusteinn og vörur úr 

flögusteini, þar með taldar vörur 

úr samanlímdum flögusteini 

68.04 Kvarnarsteinar, hverfisteinar, slípi- 

68.05 

68.06 

68.07 

68.08 

68.09 

hjól o. þ. h. (þar með talin speldi, 

hnúðar, skífur og oddar til möl- 

unar, slípunar, fágunar, réttingar 

og skurðar) úr náttúrulegum stein- 

tegundum (einnig samanlímt), úr 

samanlímdum eða tilbúnum slipi- 

efnum 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 hjól- 

um úr náttúrulegum steintegundum 

(einnig samanlímdum), úr sam- 

anlimdum náttúrulegum eða til- 

búnum slipiefnum eða úr leir 

Brýni og annar handfægi- og 

slípisteinn, olíusteinn, hein o. þ. 

h. úr náttúrulegum steintegundum, 

úr samanlimdum náttúrulegum og 

tilbúnum slípiefnum eða úr leir 

Náttúrulegt og tilbúið slípiefni sem 

duft eða korn, fest á vefnað, 

pappir, pappa eða annað efni, 

einnig skorið til, saumað saman 

og fest saman á annan hátt 

Gjallull, steinull og önnur þess 

háttar ull úr jarðefnum; blásið 

vermiculit, blásinn leir, frauðað 

gjall og önnur blásin jarðefni; 

blöndur og vörur úr hita- og hljóð- 

einangrandi jarðefnum (þó ekki 

vörur, sem teljast til nr. 68.12, 

68.13 og til 69. kafla) 

Vörur úr asfalti eða öðru áþekku 

efni (t. d. jarðolíubiki eða kol- 

tjörubiki) 

Plötur, flísar, hellur og þess hátt- 

ar vörur úr jurtatrefjum, viðar- 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast 

68.03 
til 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast 

68.04 
til 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

68.05 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

68.06 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

68.07 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
68.08 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

68.09



12. febrúar 1970. 

  

68.10 

68.11 

68.12 

68.13 

ex 68.13 

ex 68.13 

68.14 

68.15 

Vara 

trefjum, strái, viðarspónum eða 
viðarúrgangi (þar með talið sag), 

límt saman með sementi, gipsi eða 

öðru bindiefni úr steinaríkinu 

Vörur úr gipsi og gipsblöndum 

Vörur úr sementi (þar með talið 

gjallsement), úr steinsteypu eða 

tilbúnum steini (þar með talinn 

malaður marmari bundinn saman 

með sementi), einnig styrkt 

Vörur úr asbestsementi, úr sellu- 

lósasementi o. þ. h. 

Unnið asbest og vörur úr því (t. d. 

asbestplötur,  asbestþráður og 

asbestspunavara,  asbestfatnaður, 

asbestvélaþéttingar), einnig styrkt, 

þó ekki vörur, sem teljast til nr. 

68.14; blöndur að meginstofni úr 

asbesti eða asbesti og magnesíum- 

karbónati, og vörur úr þessum 

blöndum 

Asbestfatnaður, tilbúinn til notk- 

unar 

Asbestvélaþéttingar 

Núningsmótstöðuefni (sneiðar, 
skifur, hringar, bönd, plötur, rúll- 

ur 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 

Unninn gljásteinn og vörur úr 

gljásteini, þar með talin gljásteins- 

blöð fest á pappír eða spunaefni 

(t. d. míkanit og gljásteinsþynn- 

ur) 

Nr. 1. 

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla 

68.10 

Framleiðsla 

68.11 

Framleiðsla 

68.12 

Framleiðsla 

68.13 

úr 

úr 

úr 

úr 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki teljast til 

ekki teljast til 

ekki teljast til 

ekki teljast til 

Framleiðsla úr asbestþræði eða ótilskornu 

asbestefni (ex 68.13); eða úr efnum, sem 

ekki teljast til 68.13 

Framleiðsla úr asbestþræði (ex 68.13); eða 

úr efnum, sem ekki teljast til 68.13 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

68.14 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

68.15 

B10



Vara 

  

68.16 

69.01 

69.02 

69.03 

69.04 

69.05 

69.06 

69.07 

69.08 

Vörur úr steini eða jarðefnum 

(þar með taldar vörur úr mó), 

ót. a. 

12. febrúar 1970. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla 

68.16 

69. KAFLI 

Leirvörur 

Hitaeinangrandi múrsteinn, hell- 

ur, flísar og aðrar hitaeinangrandi 

vörur úr infúsóríujörð, kísilgúr, 
kísilsalla og öðrum kísilsýrurík- 

um jarðefnum 

Eldfastur múrsteinn, hellur, flög- 

ur og aðrar áþekkar eldfastar 

byggingarvörur, þó ekki þær, sem 

teljast til nr. 69.01 

Aðrar eldfastar vörur (svo sem 

tilraunaker, deiglur, múffur, stút- 

ar, tappar, fótstykki, kælislöngur, 
lokar, pípur, plötur og stengur), 

þó ekki þær, sem teljast til nr. 

69.01 

Múrsteinn til bygginga (þar með 
talinn steinn í gólf, undirlagsflög- 
ur o. þ. h.) 

Þaksteinn, reykháfsrör, reykháfs- 

hlífar,  reykháfsfóðringar, þak- 

brúnasteinn og aðrar vörur úr leir 

til bygginga, einnig til skrauts 

Pípur og rennur (þar með talin 

horn, beygjur o. þ. h. pipuhlutar) 

(fittings) ) 

Steinn og flögur, án glerungs, fyr- 

ir gangstíga, gólf, veggi og eld- 

stór 

Steinn og flögur, með glerungi, 

fyrir gangstíga, gólf, veggi og 

eldstór 

Framleiðsla 

69. kafla 

Framleiðsla 

69. kafla 

Framleiðsla 

69. kafla 

Framleiðsla 

69. kafla 

Framleiðsla 

69. kafla 

Framleiðsla 

69. kafla 

Framleiðsla 

69. kafla 

Framleiðsla 

69. kafla 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

sem ekki teljast til 

sem 

sen 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til
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69.09 

69.10 

69.11 

69.12 

69.13 

69.14 

ex 70.01 

70.02 

70.03 

70.04 

Vara 

  

Vörur til notkunar í rannsóknar- 

stofum og til kemiskra og tækni- 

nota; ker og þess háttar ílát til 

notkunar í landbúnaði; pottar, 

krukkur og aðrar slíkar vörur, 

sem almennt eru notaðar við 

flutning eða pökkun á vörum 

Eldhúsvaskar, handlaugar, sal- 

ernisskálar, þvagskálar, baðker og 
þess háttar hreinlætistæki 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla 

69. kafla 

Framleiðsla 

69. kafla 

Borðbúnaður og aðrar vörur al- Framleiðsla 

mennt notaðar í húshaldi eða til #69. kafla 

hreinlætis, úr postulini (bar með 

talið biscuit og parían) 

Borðbúnaður og aðrar vörur al- Framleiðsla 

mennt notaðar í húshaldi eða til 69. kafla 

hreinlætis, úr annars konar leir en 

postulíni 

Leirstyttur og aðrar vörur til Framleiðsla 

skreytingar, skrauthlutir til per- 69. kafla 

sónulegra nota; húsgögn 

Aðrar vörur úr leir Framleiðsla 

69, kafla 

70. KAFLI 

Gler og glervörur 

Glermassi (þó ekki optískt gler) 

Glerungur og smelt í massa, stöng- 

um eða pípum 

Gler í kúlum, stöngum eða pípum 

(bó ekki optískt gler), óunnið 

Óunnið steypt eða valsað gler 

(bar með talið gler, sem við fram- 

leiðsluna hefur verið þakið öðru 

gleri eða styrkt með málmþræði), 

með  rétthyrningslögun, einnig 

mynstrað 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

Framleiðsla úr glerbrotum og öðrum gler- 

úrgangi (ex 70.01), eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 70.01 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

70.02 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

70.03 til 70.21 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

70.03 til 70.21



Nr. 1. 

  

Vara 

  

70.05 

70.06 

70.07 

70.08 

70.09 

70.10 

70.11 

70.12 

70.13 

Óunnið, teygt eða blásið gler 
(einnig þakið öðru gleri við fram- 

leiðsluna) með rétthyrningslögun 

Steypt, valsað, teygt eða blásið 

gler (einnig þakið öðru gleri við 

framleiðslu eða styrkt með málm- 

bræði) með rétthyrningslögun og 

slipað eða fágað á yfirborði, en 

ekki frekar unnið 

Steypt, valsað, teygt eða blásið 

gler (þar með talið gler þakið 

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 

Öryvggisgler úr hertu eða marglaga 

gleri, einnig tilskorið eða form- 

að 

Glerspeglar (þar með taldir bif- 

reiðaspeglar), einnig í umgerð 

eða með baki 

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 

Glerkúlur og glerpípur fyrir raf- 

magnsglólampa, rafeindalampa o. 

Þ. h. 

Glergeymar í hitaflöskur og þess 

háttar ílát, einnig ófullgerð 

Borðbúnaður, húsbúnaður, snyrti- 

áhöld, hreinlætistæki og skrif- 

stofuáhöld, skrautmunir o. þ. h. 

úr gleri (þó ekki vörur, sem telj- 

ast til nr. 70.19) 

76 12. febrúar 1970. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

10.03 til 70.21 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

70.03 til 70.21 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

70.03 til 70.21 

Framleiðsla úr efnum, sem 

70.07 eða 70.08 

Framleiðsla úr efnum, sem 

70.03 til 70.21 

Framleiðsla úr efnum, sem 

70.03 til 70.21 

Framleiðsla úr efnum, sem 

70.03 til 70.21 

Framleiðsla úr efnum, sem 

70.03 til 70.21 

Framleiðsla úr efnum, sem 

70.03 til 70.21 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

til 

til 

til 

til 

til 

til
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70.14 

10.15 

10.16 

70.17 

70.18 

70.19 

10.21 

Ljósabúnaður úr gleri, endurkasts- 

gler og optískir hlutir úr gleri, en 

ekki optískt unnir eða úr optísku 
gleri 

Klukku- og úragler og áþekk gler 

(þar með talin sólbirtugler, en 

ekki linsulaga til réttingar á sjón), 

ihvolf, beygð o. þ. h.; holar gler- 

kúlur og kúluhlutar til framleiðslu 

á klukku- og úraglerjum o. þ. h. 

Steinar, flögur, hellur, reitir og 

aðrar vörur, úr pressuðu eða mót- 

uðu gleri, sem algengt er að nota 

i byggingariðnaði; frauð- og hol- 

gler í hellum, flögum, plötum og 

með áþekkri lögun 

Glervara eingöngu notuð við efna- 

rannsóknir, við hjúkrun og rann- 

sóknir á sjúkum og við lyfjagerð, 

einnig með rúmmálsmerkjum eða 

rúmtaksréttingum; glerlyfjahylki 

Optískt gler og vörur úr því, þó 

ekki optískt unnar; efni til fram- 

leiðslu á gleraugnalinsum. 

Glerperlur, eftirlíkingar á perlum, 

eðalsteinum og hálfeðalsteinum, 

brot, flísar og aðrir áþekkir smá- 

hlutir úr gleri og vörur úr þeim; 

glerteningar og smáplötur, einnig 

með undirlagi, í mósaík eða til 
svipaðrar skreytingar; gerviaugu, 

þar með talin gerviaugu í leik- 

föng, en ekki fyrir menn; skraut- 

munir og aðrar vörur til skreyt- 

ingar unnar með glerblásturlampa; 

slerkorn (ballotini) 

Glertrefjar (þar með talin glerull), 

garn, vefnaður og vörur úr þess- 

um efnum 

Aðrar vörur úr gleri 

77 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 

Framleiðsla úr 

10.03 til 70.21 

Framleiðsla úr 

70.03 til 70.21 

Framleiðsla úr 

10.03 til 70.21 

Framleiðsla úr 

10.05 til 70.21 

Framleiðsla úr 

70.03 til 70.21 

Framleiðsla úr 

70.03 til 70.21 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

framkvæmd innan svæðisins 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

70.04 til 70.21 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

70.05 til 70.21



78 12. febrúar 1970. 

  

Vara Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

ex 71.01 

ex 71.02 

11.03 

71.04 

ex 71.05 

ex 71.05 

71.06 

ex 71.07 

ex 71.07 

71. KAFLI 

Náttúrulegar perlur, eðalsteinar og hálfeðalsteinar, góðmálmar, góðmálmsplett 
og vörur úr þessum efnum; skraut- og glysvarningur 

Náttúrulegar perlur, unnar (þar 

með taldar óflokkaðar perlur að- 

eins dregnar á þráð vegna flutn- 

ings), en ekki uppsettar, inn- 

greyptar eða flokkaðar í festi sam- 

an á þráð 

Eðalsteinar og hálfeðalsteinar, 

slípaðir eða unnir á annan hátt 
(Þar með taldir óflokkaðir steinar 

dregnir á þráð aðeins til flutn- 

ings), en ekki uppsettir, inn- 

greyptir eða flokkaðir í festi sam- 

an á þráð 

Tilbúnir og endurunnir eðalstein- 

ar og hálfeðalsteinar, óunnir, 

slípaðir eða unnir á annan hátt 
(bar með taldir óflokkaðir steinar 

dregnir á þráð aðeins vegna flutn- 

ings), en ekki uppsettir, inn- 

greyptir eða flokkaðir í festi sam- 

an á þráð 

Duft og agnir úr náttúrulegum eða 
tilbúnum eðalsteinum eða hálf- 

eðalsteinum 

Silfur, óunnið 

Silfur, þar með talið silfur með 

gull- og platinuhúð, hálfunnið 

Silfurplett (silfurdublé), óunnið 

eða hálfunnið 

Gull, óunnið 

Gull, þar með talið platíinuhúðað 

gull, hálfunnið 

Framleiðsla úr óunnum perlum (ex 71.01), 

eða úr efnum, sem ekki teljast til 71.01 

Framleiðsla úr óunnum steinum (ex 71.02), 

eða úr efnum, sem ekki teljast til 71.02 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

71.03 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

71.04 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

71.05 

Framleiðsla úr óunnu silfri (ex 71.05), eða 

úr efnum, sem ekki teljast til 71.05 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

71.06 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

71.07 

Framleiðsla úr óunnu gulli (ex 71.07), eða 

úr efnum, sem ekki teljast til 71.07
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71.08 

ex 71.09 

ex 71.09 

71.10 

7112 

71.13 

71.14 

71.15 

71.16 

72.01 

73.01 

79 

  

Vara 

Nr. 

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

Óeðlir málmar og silfur, með gull- 
húð, óunnið eða hálfunnið 

Platína og aðrir platinumálmar, 
óunnir 

Platína og aðrir platínumálmar, 

hálfunnir 

Óeðlir málmar og góðmálmar, 
með platinuhúð eða húð af öðrum 
platínumálmum, óunnir eða hálf- 

unnir 

Skrautvörur og hlutar til þeirra, 

úr góðmálmum eða góðmálms- 

Pletti 

Gull- og silfursmíðavörur og hlut- 

ar til þeirra, úr góðmálmum eða 

góðmálmspletti, þó ekki vörur 

þær, sem teljast til nr. 71.12 

Aðrar vörur úr góðmálmi eða 

góðmálmspletti 

Vörur, sem eru úr eða Í eru nátt- 

úrulegar perlur, eðalsteinar og 
hálfeðalsteinar (náttúrulegir, til- 

búnir eða endurgerðir) 

Annar glysvarningur  (imitation 

jewellery) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

71.08 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

71.09 

Framleiðsla úr óunninni platínu eða öðr- 

um platinumálmum, óunnum (ex 71.09), eða 

úr efnum, sem ekki teljast til 71.09 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast 

71.10 

Framleiðsla úr 

71.12 til 71.15 

Framleiðsla úr 

71.12 til 71.15 

Framleiðsla úr 

71.12 til 71.15 

Framleiðsla úr 

71.12 til 71.15 

Framleiðsla úr 

71.16 

72. KAFLI 

Mynt 

Mynt Framleiðsla úr 

72.01 

73. KAFLI 

Járn og stál og vörur úr hvoru tveggja 

Hrájárn, steypujárn og spegiljárn, 

í klumpum, drumbum, stykkjum 

eða með annarri áþekkri lögun 

Framleiðsla úr 

73.01 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til



13.02 

13.04 

13.05 

73.06 

13.07 

73.08 

73.09 

13.10 

7311 

13.12 

73.13 

1314 
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Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

Járnlegeringar 

Kornað járn eða stál, einnig flokk- 
að; virkúlur úr járni eða stáli 

Járn- og stálduft; járn- eða stál- 

svampur 

Hnoðuð (puddled) hrájárn- og 

stálstykki og stengur (ingots), 

klumpar, drumbar o. þ. h. stykki, 

úr járni eða stáli 

Gjallfrítt hrájárn (blooms), 

drumbar (billets), plötur (slabs) 

og renningar (sheet bars) 

einnig tinaðir — úr járni og stáli, 

lauslega formuð stykki með hömr- 

un, að öðru leyti óunnin, úr járni 

eða stáli 

Plötuefni í rúllum, úr járni eða 

stáli 

Alhæfiplötur (universal plates), 

úr járni eða stáli 

Stengur (einnig virstengur) úr 

járni eða stáli, heitvalsaðar, slegn- 

ar, þrykktar eða kaldunnar; jarð- 

borspípur úr stáli 

Prófíljárn og -stál, heitvalsað, 
þrykkt eða kaldunnið; þilstál með 

boruðum eða slegnum götum eða 

án gata, einnig samsett 

Bönd úr járni eða stáli, heit- eða 

kaldvölsuð 

Þynnur og plötur úr járni eða 

stáli, heit- eða kaldvalsaðar 

Járn- eða stálvír, einnig húðaður, 

en ekki einangraður 

  

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast 
73.02 

Framleiðsla úr 

73.04 

Framleiðsla úr 

13.05 

Framleiðsla úr 

73.06 

Framleiðsla úr 

13.07 

Framleiðsla úr 

13.07 til 73.13 

Framleiðsla úr 

73.07 til 73.13 

Framleiðsla úr 

13.07 til 73.13 

Framleiðsla úr 

73.07 til 73.13 

Framleiðsla úr 

73.07 til 73.13 

Framleiðsla úr 

73.07 til 73.13 

Framleiðsla úr 

73.08 til 73.14 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

til 

til 

til 

til 

til 

ti) 

til 

til 

til 

til 

til
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ex 73.15 Stállegeringar og kolefnisríkt stál 
með sama lagi og tilgreint er í 

13.06 

ex 73.15 Stállegeringar og kolefnisríkt stál 

með sama lagi og tilgreint er í 

73.07 til 73.13 

73.16 Eftirgreindar vörur til lagningar 

á járnbrautum og sporvagnabraut- 

um: teinabrautir, öryggisteinar, 

skiptiteinar,  tengispor, skipti- 

stykki, trjónustengur, tannhjóla- 
teinar, brautarbitar, tengispangir, 

teinafestingar, festingafleygar, 

undirstöðuplötur, teinagrip, teina- 

stengur, festiplötur og annað efni 

sérstaklega ætlað til lagningar 

járnbrauta og smíði þeirra 

13.17 Pípur úr steypujárni 

73.18 Pípur og efni í þær, úr járni (nema 

steypujárni) eða stáli, þó ekki 

háþrýstileiðslur til vatnsaflstöðva 

73.19 Háþrýstileiðslur úr stáli, til vatns- 

aflstöðva, einnig styrktar 

73.20 Pipuhlutar (fittings), t. d. hólkar, 
hné, tengi og nipplar, úr járni eða 

stáli 

73.21 Mannvirki (t. d. skemmur og aðr- 
ar byggingar, brýr, brúarhlutar, 

stíflur, turnar, súlnagrindur, þök, 

þakgrindur, glugga- og hurða- 

grindur, hlerar, handrið, stöplar 

og súlur), hálf- eða fullgerð, sam- 
sett eða Ósamsett, úr járni eða 
stáli; plötur, bönd, stengur, bjálk- 
ar, prófiljárn, pípur, o. þ. h., til- 
sniðið til notkunar í mannvirki, 

úr járni eða stáli 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
73.15 

Framleiðsla úr stállegeringum eða kolefnis- 
ríku stáli (ex 73.15) með sama lagi og til- 

greint er í 73.06 og 73.07, eða úr efnum, sem 

ekki teljast til 73.15 

Framleiðsla úr stállegeringum eða kolefnis- 

ríku stáli (ex 73.15) með sama lagi og til- 
greint er í 73.06, eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 73.07 til 73.16 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

13.17 

Framleiðsla úr stállegeringum eða kolefnis- 

ríku stáli (ex 73.15) með sama lagi og til- 

greint er í 73.06, eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 73.07 til 73.11 eða 73.15 til 73.18 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

73.18 eða 73.19 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

73.17 til 73.20 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

73.21 til 73.24 

B11
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Vara Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

73.22 

73.23 

73.24 

73.25 

73.26 

13.27 

73.28 

73.29 

73.30 

73.31 

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 hitunar- 

búnaði 

Föt, tunnur, brúsar, dósir og á- 

þekk ílát, úr járn- eða stálþynnum 

eða plötum, venjulega notuð við 
flutning á vörum eða sem um- 

búðir 

Hylki og ílát undir samanþjappað- 

ar gastegundir og önnur áþekk 

ílát, úr járni eða stáli 

Margþættur vír, strengir, kaðlar, 

virfléttur, o. þ. h., úr járni eða 

stáli, þó ekki einangraðir raf- 

magnsstrengir 

Gaddavír úr járni eða stáli; snún- 

ar gjarðir eða flatur vír, með eða 

án gadda, laussnúinn tvöfaldur 

vír til girðinga, úr járni eða stáli 

Vírnet, virdúkar, virgrindur, girð- 

ingarnet, —styrktarvefnaður og 

áþekk efni, úr járn- eða stálvir 

Möskvateygðar (expanded) plöt- 

ur úr járni eða stáli 

Keðjur og hlutar til þeirra, úr 
járni eða stáli 

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 öðr- 

um efnum, þó ekki kopar 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

73.21 til 73.24 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
73.21 til 73.24 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

73.21 til 73.24 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
13.14, 73.25 eða 73.26 og sem ekki eru vir 

úr stállegeringum eða kolefnisríku stáli (ex 

73.15) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
13.12, 73.14, 73.25 eða 73.26 og sem ekki 
eru bandaefni eða vir úr stállegeringum 

eða kolefnisríku stáli (ex 73.15) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

73.14, 73.25, 73.26 eða 73.27 og sem ekki eru 

vir úr stállegeringum eða kolefnisríku stáli 

(ex 73.15) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

173.28 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
73.14 eða 73.29 og sem ekki eru vír úr stál- 
legeringum eða kolefnisríku stáli (ex 73.15) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

73.30 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

73.14 eða 73.31, og sem eru ekki vir úr 
stállegeringum eða kolefnisríku stáli (ex 

73.15)
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13.32 

73.33 

13.34 

13.35 

13.36 

13.37 

83 

    

Vara 

Boltar og rær, með eða án skrúfu- 

gangs, skrúfur og skrúfnaglar 
(bar með taldir skrúfkrókar og 

augaskrúfur), úr járni eða stáli, 

hnoð, fleinar, spenniskífur og 

undirlagsplötur úr járni eða stáli 

Saumnálar, hannyrðanálar, teppa- 

nálar, bandprjónar, heklunálar 

o. þ. h.; hannyrðateinar, úr járni 
eða stáli, einnig efni í þessar 

vörur 

Tituprjónar, öryggisnælur, hár- 

nálar, hárliðunarklemmur og aðr- 

ar áþekkar vörur úr járni eða 
stáli (þó ekki hattprjónar og aðr- 

ir prjónar til skrauts) 

Fjaðrir og fjaðrablöð úr járni eða 

stáli 

Ofnar, eldavélar, eldstór (einnig 

þótt þær séu jafnframt búnar geymi 

til miðstöðvarhitunar), arnar og 

önnur lofthitunartæki, bakaraofn- 

ar, suðuáhöld, hitaplötur með 

brennara, þvottapottar með eld- 

stó eða brennara og áþekkur út- 

búnaður til  heimilisnotkunar, 

einnig hlutar til þessara áhalda, 

úr járni eða stáli, enda sé ekki 

um rafmagnstæki að ræða 

Katlar (þó ekki gufukatlar, sem 

teljast til nr. 84.01) og miðstöðv- 
arofnar, ekki rafmagnshitaðir, og 

hlutar til þeirra, úr járni eða stáli; 
lofthitarar og lofthitadreifarar 

(þar með þeir, sem geta dreift 

köldu eða fersku lofti), ekki raf- 

magnshitaðir, með innbyggðri 

hreyfilknúinni viftu eða blásara, 

og hlutar til þeirra, úr járni eða 

stáli 

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
73.14 eða 73.32, og sem ekki eru vír úr 

stállegeringum eða kolefnisríku stáli (ex 

73.15) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
73.14 eða 73.33, og sem ekki eru vír úr 

stállegeringum eða kolefnisríku stáli (ex 

73.15) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

73.14 eða 73.34, og sem ekki eru vír úr 

stállegeringum eða kolefnisríku stáli (ex 

73.15) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

73.14 eða 73.35, og sem ekki eru vír úr stál- 
legeringum eða kolefnisríku stáli (ex 37.15) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
73.36 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

73.37
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Vara Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

73.38 

73.39 

73.40 

ex 74.01 

ex 74.01 

ex 74.01 

ex 74.01 

74.02 

74.03 

74.04 

74.05 

74.06 

Áhöld til heimilishalds, hrein- 
lætistæki til innanhússnota, og 
hlutar til slíkra vara, úr járni eða 

stáli 

Járn- og stálull; pottahreinsarar, 
svampar, hanzkar o. þ. h. til 

hreinsunar og fágunar, úr járni 

eða stáli 

Aðrar vörur úr járni eða stáli 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
73.38 eða 73.40 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
13.14 eða 73.39, og sem ekki eru vir úr 
stállegeringum eða kolefnisríku stáli (ex 
73.15) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
13.38 eða 73.40 

14. KAFLI 

Kopar og vörur úr honum 

Koparsteinn 

Kopar, óunninn 

Kopar, óunninn, ekki í legering- 
um 

Kopar, óunninn, í legeringum 

Koparforlegeringar (master 

alloys) 

Stengur, prófílar og vir, úr kopar 

Plötur og ræmur úr kopar 

Koparþynnur, sem eru í mesta 

lagi 0,15 mm að þykkt (án undir- 

lags), einnig upphleyptar, mynstr- 

aðar, tilskornar, gataðar, húðað- 
ar, áprentaðar, eða festar á pappir 

eða annað efni til styrktar 

Koparduft og koparflögur 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

74.01 

Framleiðsla úr koparsteini eða koparúr- 
gangi og brotakopar (ex 74.01) eða úr efn- 
um, sem ekki teljast til 74.01 

Framleiðsla úr óunnum kopar í legeringum 

(ex 74.01), eða úr efnum, sem ekki teljast 
til 74.01 

Legering 

Framleiðsla úr 

74.02 
efnum, sem ekki teljast til 

Framleiðsla úr 

74.03 
efnum, sem ekki teljast til 

Framleiðsla úr 

74.03 og 74.04 
efnum, sem ekki teljast til 

Framleiðsla úr 

74.03 til 74.05 

efnum, sem ekki teljast til 

Framleiðsla úr 

74.06 
efnum, sem ekki teljast til
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74.07 

74.08 

74.09 

74.10 

7411 

74.12 

74.13 

74.14 

74.15 

74.16 

74.17 

Vara 

Pípur, pípuefni og holar stengur 

úr kopar 

Pipufittings úr kopar, t. d. tengi, 

hné, hólkar og beygjur 

Geymar, ker og önnur þess konar 

ílát úr kopar, með yfir 300 litra 
rúmtaki, undir alls konar efni, 

einnig klædd að innan eða hita- 

einangruð, en ekki með mekanísk- 

um tækjum eða útbúnaði fyrir 

upphitun eða kælingu 

Margþættur vír, strengir, kaðlar, 

vírfléttur o. þ. h. úr kopar (þó 

ekki einangraðar raftaugar og 

rafstrengir 

Virnet, virdúkur, styrktarvefnað- 

ur o. þ. h. (einnig endalaus bönd), 

úr koparvír 

Möskvateygðar (expanded) plötur 

úr kopar 

Keðjur og keðjuhlutar, úr kopar 

Naglar, stifti, lykkjur, kengir, 

krækjur, sinklar, bólunaglar, spík- 

arar og teiknibólur, úr kopar, eða 
úr járni eða stáli, með koparhaus 

Boltar og rær, með eða án skrúfu- 

gangs, skrúfur og skrúfnaglar 

(bar með talið skrúfukrókar og 

augaskrúfur) ; hnoð, fleinar, 

spenniskífur, undirlagsplötur, úr 

kopar 

Fjaðrir úr kopar 

Suðu- og hitunartæki af því tagi, 

sem almennt eru notuð á heimil- 

um — ekki rafmagnstæki — og 

hlutar til þeirra, úr kopar 

85 

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla 

74.03, 74.04 

úr efnum, sem 

eða 74.07 

Framleiðsla 

74.03, 74.04. 

úr efnum, sem 

Framleiðsla úr efnum, sem 

74.09 

Framleiðsla úr efnum, sem 

74.10 og eru ekki koparvir 

Framleiðsla úr efnum, sem 

ekki teljast til 

ekki teljast til 
74.07 eða 74.08 

ekki teljast til 

ekki teljast til 

(ex 74.03) 

ekki teljast til 
74.10 eða 74.11 og eru ekki koparvir (ex 

74.03) 

Framleiðsla úr efnum, sem 

74.12 

Framleiðsla úr efnum, sem 

74.13 

Framleiðsla úr efnum, sem 

74.14 og eru ekki koparvíir 

Framleiðsla úr efnum, sem 

74.15 

Framleiðsla úr efnum, sem 

74.16 

Framleiðsla úr efnum, sem 

74.17 

ekki teljast til 

ekki teljast til 

ekki teljast til 

(ex 74.03) 

ekki teljast til 

ekki teljast til 

ekki teljast til



74.18 

74.19 

ex 75.01 

ex 75.01 

75.03 

75.05 

75.06 

Vara 

Önnur áhöld til heimilishalds, 
hreinlætistæki til notkunar innan- 

húss, og hlutar til þessara tækja 

og vara, úr kopar 

Aðrar vörur úr kopar 
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Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
74.18 eða 74.19 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
74.18 eða 74.19 

75. KAFLI 

Nikkill og vörur úr honum 

Nikkilsteinn, nikkilspeis og önn- 

ur millistigsframleiðsla á nikkli 

Óunninn nikkill (þó ekki forskaut 

(electro-plating anodes), sem telj- 

ast til 75.05) 

Nikkill, óunninn, í legeringum 

Stengur, prófílar og vir, úr nikkli 

Plötur og ræmur úr nikkli, nikkil- 
Þynnur, nikkilduft og nikkilflög- 

ur 

Pipur, pípuefni, holar stengur og 

pipuhlutar (svo sem tengi, hné, 

hólkar og kragar), úr nikkli 

Forskaut úr nikkli (þar með talin 

forskaut framleidd við rafgrein- 

ingu), unnin og óunnin 

Aðrar vörur úr nikkli 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

75.01 

Framleiðsla úr nikkilsteini, nikkilspeis og 

annarri millistigsframleiðslu á nikkli eða 

nikkilúrgangi og brotanikkli (ex 75.01), eða 

úr efnum, sem ekki teljast til 75.01 

Legering 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

75.02; eða framleitt úr stöngum úr nikkil- 
kopar-legeringum, sem í er meira en 60% 

af nikkli (ex 75.02) miðað við þyngd, svo 

framarlega sem í framleiðsluaðferðinni 

felst völsun 

Framleiðsla úr stöngum úr nikkil-kopar- 
legeringum, sem í er meira en 60% af 

nikkli (ex 75.02) miðað við þyngd; eða úr 

efnum, sem ekki teljast til 75.02 eða 75.03 

Framleiðsla úr stöngum úr nikkil-kopar- 
legeringum, sem í er meira en 60% af 

nikkli (ex 75.02) miðað við þyngd; eða 

úr efnum, sem ekki teljast til 75.02 til 75.04 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

75.02 til 75.05 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast ti) 

75.06
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76.01 

76.02 

76.03 

76.04 

76.05 

76.06 

76.07 

76.08 

76.09 

    

Nr. 1. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

76. KAFLI 

Ál og vörur úr því 

Ál óunnið; álúrgangur og brotaál 

Stengur, prófilar og vír, úr 

áli 

Plötur og ræmur úr áli 

Álþynnur, sem eru í mesta 
lagi 0,20 mm að þykkt (án undir- 

lags), einnig  upphlevptar og 

mynstraðar, tilskornar, gataðar, 

húðaðar, áprentaðar eða festar á 

pappír eða annað efni til styrktar 

Álduft og álflögur 

Pípur, pípuefni og holar stengur, 

úr áli 

Pípufittings (t. d. tengi, hné, hólk- 

ar og kragar), úr áli 

Mannvirki (t. d. skemmur og aðr- 

ar byggingar, brýr og brúarhlut- 
ar, turnar, súlnagrindur, þök, þak- 

grindur, glugga- og hurðagrindur, 

hlerar, stöplar og súlur), hálf- eða 

fullunnin, samsett eða ósamsett, 

og hlutar til þeirra (þar með 

taldar plötur, stengur, bjálkar, 

prófilar, pípur o. þ. h., tilsniðið 
til notkunar í mannvirki), úr 

áli 

Geymar, ker og önnur slík stór 

ílát úr áli, með yfir 300 litra 

rúmtaki undir alls konar efni, 

einnig klædd að innan og hita- 

einangruð, en ekki með mekan- 

ískum tækjum eða útbúnaði fyrir 
upphitun eða kælingu 

Franleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
76.01 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

76.02 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

76.02 eða 76.03 

Framleiðsla úr plötum og ræmum úr áli 

0,45 mm eða meira að þykkt (ex 76.03), 

eða úr efnum, sem ekki teljast til 76.03 eða 

76.04 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

73.09, 76.04 eða 76.05 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

76.02, 76.03 eða 76.06 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

76.02, 76.03, 76.06 eða 76.07 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast ti) 

76.08 til 76.11 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

76.08 til 76.11



Nr. 1. 

76.10 

76.11 

76.12 

76.13 

76.14 

76.15 

76.16 

ex 77.01 

ex 77.01 

71.02 

Vara 

Föt, tunnur, brúsar og ábekk ílát 

(þar með stif og sveigjanleg pipu- 

laga ílát), úr áli, venjulega 

notuð við flutning á vörum eða 

sem umbúðir 

Hvlki og ílát undir samanþjapp- 

aðar gastegundir og önnur áþekk 

ílát, úr áli 

Margþættur vir, strengir, kaðlar, 

virfléttur o. þ. h. úr áli, þó ekki 

einangraðar  raftaugar og raf- 

strengir 

Virnet. virdúkur, styrktarvefnað- 

ur o. þ. h. úr álvtr 

Möskvateygðar (expanded) plötur 

úr áli 

Áhöld til heimilishalds, hrein- 
lætistæki til innanhússnota og 

hlutar til slíkra vara, úr áli 

Aðrar vörur úr áli 

88 12. febrúar 1970. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
76.08 til 76.11 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

76.08 til 76.11 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
706.12 og eru ekki álvir (ex 76.02) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

76.12 eða 76.13 og ern ekki álvir (ex 76.02) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

76.14 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

76.15 eða 76.16 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

76.15 eða 76.16 

71. KAFLI 

Magnesíum og beryllíum og vörnr úr þessum málmum 

Magnesíum, óunnið 

Magnesíum, óunnið, í legeringum 

Stengur og prófflar úr magnesíum; 

magneslumvír; plötur, ræmur og 

Þynnur úr magnesíum; einnig 

spænir af jafnri stærð, duft og 

flögur, úr magneslum; pípur, pípu- 

efni og holar stengur, úr magnesi- 

um 

Framleiðsla úr masnesíumúrgangi og brota- 

magnesíum (ex 77.01) eða úr efnum, sem 

ekki teljast til 77.01 

Legering 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

71.02
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ex 77.04 

ex 77.04 

ex 78.01 

ex 78.01 

ex 78.01 

78.02 

78.03 

78.04 

78.05 

78.06 

  

Vara 

Aðrar vörur úr magnesíum 

Bervinum, óunnið 

Bervllium, óunnið, í glæddu (sint- 

ered) ástandi; unnið bervllíum og 

vörur úr því 
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Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

77.03 

Framleiðsla úr beryllíumúrgangi eða brota- 

bervllium (ex 77.04), eða úr efnum, sem 

ekki teljast til 77.04 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

77.04; eða úr efnum sem teljast til 77.04, svo 

framarlega sem í framleiðsluaðferðinni felst 

bræðsla og glæðing 

78. KAFLI 

Blý og vörur úr því 

Blý, óunnið (bar með talið blý 

með silfurinnihaldi) 

Blv, óunnið, ekki legerað 

Blý, óunnið, legerað 

Stengur, prófílar og vir úr blýi 

Plötur og ræmur úr blýi 

Blýbvnnur, sem vega ekki meira 

en 1.,7 kg/m? (án undirlags), 

einnig upphleyptar, mynstraðar, 
tilskornar, gataðar, húðaðar, á- 

prentaðar eða festar á pappir eða 
annað efni til styrktar; blýduft 

og blýflögur 

Pípur, pipuefni, holar stengur og 
pipuhlutar (svo sem tengi, hné, 

hólkar og S-beygjur), úr blýi 

Aðrar vörur úr blýi 

Framleiðsla úr blýúrgangi eða brotablýi (ex 

78.01). eða úr efnum, sem ekki teljast til 

78.01 

Framleiðsla úr óunnu, legeruðu blýi 

78.01), eða úr efnum, 

(ex 

sem ekki teljast til 

78.01 

Legering 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

78.02 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

78.02 eða 78.03 

Framleiðsla úr efnum. sem ekki teljast til 

78.02 til 78.04 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

78.092. 78.03 eða 78.05 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

78.06 
B12



ex 79.01 

ex 79.01 

ex 79.01 

79.02 

79.03 

79.04 

79.05 

79.06 

ex 80.01 

ex 80.01 

ex 80.01 

80.02 

90 12. febrúar 1970. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

79. KAFLI 

Zink og vörur úr því 

Link, óunnið 

fink, óunnið, ekki legerað 

Zink, óunnið, legerað 

Stengur, prófilar og vir úr zinki 

Plötur og ræmur úr zinki; zink- 

Þynnur; zinkduft og zinkflögur 

Pipur, pipuefni, holar stengur og 

pipuhlutar (svo sem tengi, hné, 
hólkar og beygjur), úr zinki 

Þakrennur, mænisplötur, glugga- 

karmar og aðrir tilbúnir bygg- 

ingahlutar, úr zinki 

Aðrar vörur úr zinki 

Framleiðsla úr zinkúrgangi og brotazinki 
(ex 79.01), eða úr efnum, sem ekki teljast 
til 79.01 

Framleiðsla úr óunnu, legeruðu 

efnum, sem ekki 79.01), eða úr 

97.01 

Legering 

Framleiðsla úr 

79.02 

Framleiðsla úr 

79.02 eða 79.03 

Framleiðsla úr 

79.02 til 79.04 

Framleiðsla úr 

79.05 

Framleiðsla úr 

79.06 

80. KAFLI 

Tin og vörur úr því 

Tin, óunnið 

Tin, óunnið, ekki legerað 

Tin, óunnið, legerað 

Stengur, prófílar og vir úr tini 

efnum, sem 

efnum, sem 

efnum, sem 

efnum, sem 

efnum, sem 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

zinki (ex 

teljast til 

teljast til 

teljast til 

teljast til 

teljast til 

teljast til 

Framleiðsla úr tinúrgangi og brotatini (ex 

80.01), eða úr efnum, sem ekki teljast til 
80.01 

Framleiðsla úr óunnu, legeruðu tini (ex 

80.01), eða úr efnum, sem ekki teljast til 

80.01 

Legering 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

80.02
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ex 80.04 

ex 80.04 

80.05 

80.06 

ex 81.01 

ex 81.01 

ex 81.02 

ex 81.02 

ex 81.03 

ex 81.03 

Vara 

Plötur og ræmur úr tini 

Tinþynnur, sem vega ekki meira 

en 1 kg/m? (án undirlags), einnig 

upphleyptar, mynstraðar, tilskorn- 
ar, gataðar, húðaðar, áprentaðar 
eða festar á pappir eða annað 
efni til styrktar 

Tinduft og tinflögur 

Pípur, pipuefni, holar stengur og 

pipuhlutar (svo sem tengi, hné, 

hólkar, beygjur), úr tini 

Aðrar vörur úr tini 

gi Nr, 1. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla úr sem ekki 

80.02 eða 80.03 
efnum, teljast til 

Framleiðsla úr efnum, ekki 

80.02 til 80.04 

sem teljast til 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki 

80.04 

teljast til 

Framleiðsla úr efnum, ekki 

80.02, 80.03 eða 80.05 

sem teljast til 

Framleiðsla úr efnum, ekki 

80.06 

sem teljast til 

81. KAFLI 

Aðrir ódýrir málmar og vörur úr þeim 

Wolfram, óunnið og unnið 

Vörur úr wolfram 

Molybden, óunnið 

Molybden, unnið og vörur úr því 

Tantal, óunnið 

Tantal, óunnið, í steyptu eða 
glæddu ástandi; tanntal, unnið og 

vörur úr því 

Framleiðsla úr wolframúrgangi og brota- 

wolfram (ex 81.01), eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 81.01 

Framleiðsla úr óunnu wolfram eða wolfram- 

úrgangi og brotawolfram (ex 81.01), eða úr 

efnum, sem ekki teljast til 81.01 

Framleiðsla úr molybdenúrgangi og brota- 

molybden (ex 81.02), eða úr efnum, sem 

ekki teljast til 81.02 

Framleiðsla úr óunnu molybden eða molyb- 

denúrgangi og brotamolybden (ex 81.02), 

eða úr efnum, sem ekki teljast til 81.02 

Framleiðsla úr tantalúrgangi og brotatantali 

(ex 81.03), eða úr efnum, sem ekki teljast 

til 81.03 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

81.03, eða úr efnum, sem teljast til 81.03, 
svo framarlega sem í framleiðsluaðferðinni 
felst bræðsla eða glæðing



Vara 

  

ex 81.04 

ex 81.04 

ex 81.04 

82.01 

82.02 

82.04 

Aðrir ódýrir málmar, óunnir 

Hafnium, niob, títan og zirkon, 

óunnir, Í steyptu eða glæddu 

ástandi; hafnium, níob, títan og 

zirkon, unnir og vörur úr þeim 

Aðrir ódýrir málmar og „cermets“, 

unnir og vörur úr þeim, þó ekki 

stengur, prófilar, vir, plötur, ræm- 

ur, þynnur, pípur og pipuhlutar 

úr hafníum, níob, titan og zir- 

kon 

12. febrúar 1970. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla úr úrgangi og brotum (ex 

81.04), eða úr efnum, sem ekki teljast til 

81.04 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

81.04. eða úr efnum, sem teljast til 81.04, 
svo framarlega sem í framleiðsluaðferðinni 

felst bræðsla eða glæðing 

Framleiðsla úr ódýrum málmum, óunnum 

(ex 81.04): eða úr úrgangi og brotum (ex 

81.04), eða úr efnum, sem ekki teljast til 

81.04 

82. KAFLI 

Verkfæri, áhöld, hnífar, skeiðar og gafflar, úr ódýrum málmum; 
hlutar til þeirra 

Eftirtalin handverkfæri; spaðar, Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
skóflur, hakar alls konar, hlújárn,  82.01 

gafflar og hrifur; axir og önnur 
svipuð höggverkfæri; ljáir, sigðir, 

trjáklippur, fleygar og önnur verk- 
færi til notkunar við landbúnað, 
garðyrkju og skógrækt 

Handsagir og sagarblöð fyrir Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
handsagir og vélsagir (einnig #82.02 
tannlaus sagarblöð) 

Eftirtalin handverkfæri: naglbit- Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

ar, klippitengur, griptengur og 82.03 

aðrar slíkar tengur, einnig til að 
klippa eða skera; gatjárn og gat- 
tengur; pípuskerar; boltaskerar 

og annað þess háttar, málmklipp- 
ur; skrúflyklar; þjalir og raspar 

Handverkfæri og handáhöld (þar Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

með talin samsett glerskurðar- 82.04 

tæki), sem teljast ekki til einhvers 

annars númers þessa kafla; blást- 

urslampar, steðjar; skrúfstykki og 
bvingur (þó ekki vélskrúfstykki) ;
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82.05: 

82.07 

82.08 

82.10 

8211 

82.12 

82.13 

færanlegar smiðjur og slípisteinar 

með umbúnaði (hand- og fótsnún- 

ir) 

Skiptiverkfæri í handverkfæri, 

mekanísk handverkfæri og -smiða- 

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 

Hnifar og skurðarblöð í vélar og 

mekanísk tæki 

Plötur, stengur og oddar og aðrir 

þess konar lausir hlutar í verk- 

færi, úr hálfbræddum  málm- 

karbídum (t. d. karbíd úr wol- 

fram, molybden og vanadíum) 

Kaffikvarnir, hakkavélar, safa- 

pressur og önnur mekanísk bús- 

áhöld til framleiðslu á matvælum 

og drykkjarföngum, enda sé þung- 
inn ekki meiri en 10 kg hvert 
stykki 

Hnífar, sem ekki teljast til nr. 

82.06, með skerandi eða sag- 

tenntri egg 

Hnífablöð 

Rakhnifar og blöð til þeirra, rak- 

vélar og rakvélablöð (þar með tal- 

ið efni í rakvélablöð, einnig band- 

laga) 

Skæri og blöð til þeirra 

Önnur verkfæri til að skera og 
- klippa (t. d. greinaklippur, hár- 

klippur, kjötaxir og pappirshnif- 

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

82.05 

Framleiðsla úr 

82.06 

Framleiðsla úr 

82.07 

Framleiðsla úr 

82.08 

Framleiðsla úr 

82.09 eða 82.10 

Framleiðsla úr 

82.10 

Framleiðsla úr 

8211 

Framleiðsla úr 

82.12 

Framleiðsla úr 

82.13 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

til þf 

til 

til 

til 

til 

til þí 

til



83.01 

83.02 

83.03 

83.04 

Vara 

ar), áhöld til hand- og fótsnyrt- 
ingar (þar með taldar naglþjalir), 

einnig Í samstæðum 

Skeiðar, gafflar, fiskhnifar, smjör- 

hnifar, 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 82.14 

12. febrúar 1970. 

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
82.14 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
82.15 

83. KAFLI 

Ýmsar vörur úr ódýrum málmi 

Lásar og skrár (til notkunar með 
lykli, rafmagni eða öðru) og hlut- 

ar til þeirra, úr ódýrum málm- 

um; rammar með lás fyrir hand- 

töskur, ferðakistur og annað þess 

háttar og hlutar til þeirra, úr ó- 

dýrum málmum; lyklar til allra 
ofangreindra vara, fullgerðir eða 
ófullgerðir, úr ódýrum málmum 

Smávarningur og annað þess hátt- 

ar, úr ódýrum málmum, til að búa, 
slá eða leggja með ýmsa hluti, svo 

sem húsgögn, hurðir, stiga, glugga, 

vinduglugga, tjöld; enn fremur til 

vagngerðar,  söðlasmíði, ferða- 
kista, skrina og annars þess háttar 

(bar með taldar sjálfvirkar dyra- 
lokur); snagar, fatahengi, hillu- 
hné og annað þess háttar úr ódýr- 

um málmum 

Peningaskápar og öryggishólf, eld. 

traust eða styrkt með öðrum hætti, 

hurðir í slíka skápa og hólf, einnig 

peningakassar,  skjalakassar og 

bess háttar styrkt með einhverj- 

um hætti, úr ódýrum málmum 

Spjaldskrárkassar, skjalagrindur, 

sundurgreiningarkassar, bréfa- 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
83.01 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
83.02 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

83.03 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
83.04
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83.05 

83.06 

83.07 

83.08 

83.09 

83.10 

83.11 

83.12 

Vara 

bakkar, handritahaldarar og ann- 

að þess háttar til notkunar í skrif- 

stofum, úr ódýrum málmum (þó 

ekki skrifstofuhúsgögn, er teljast 
til nr. 94.03) 

Smávarningur og útbúnaður fyrir 

lausblaðabindi, bréfabindi, bók- 

haldsbækur og annað þess háttar, 
úr ódýrum málmum; bréfahaldar- 

ar, bréfaklemmur, heftiklemmur, 

merki í spjaldskrár og aðrar svip- 

aðar vörur til notkunar í skrif- 

stofum, úr ódýrum málmum 

Myndastyttur og aðrir hlutir til 

skrauts innanhúss, úr ódýrum 

málmum 

Lýsingartæki og hlutar til þeirra, 

úr ódýrum málmum (þó ekki 
slökkvarar, falir fyrir rafmagns- 
lampa, rafmagnslugtir fyrir öku- 
tæki, rafhlöðu- og rafalslugtir og 

aðrar vörur, er teljast til 85. kafla) 

Beygjanlegar pípur (barkar) úr 

ódýrum málmum 

Spennur, töskurammar, sylgjur, 

krókar, lykkjur, reimkrókar og 
aðrar svipaðar vörur úr ódýrum 
málmum almennt notaðar til fatn- 

aðar, skófatnaðar, ferðaútbúnað- 

ar, handtaskna og annars þess 

háttar; holhnoð og klaufhnoð úr 
ódýrum málmum 

Perlur og paljettur úr ódýrum 

málmum 

Bjöllur og klukkur (ekki raf- 

magns), einnig hlutar til þeirra, 

úr ódýrum málmum 

Rammar úr ódýrum málmum fyr- 
ir ljósmyndir, málverk og annað 

95 

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

83.05 

Framleiðsla 

83.06 

Framleiðsla 

83.07 

Framleiðsla 

83.08 

Framleiðsla 

83.09 

úr 

úr 

úr 

úr 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki teljast til 

ekki teljast til 

ekki teljast til 

ekki teljast til 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
83.10 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
8311 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
83.12
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83.13 

83.14 

83.15 

84.01 

84.02 

84.03 

Vara 

þess háttar; speglar úr ódýrum 

málmum 

„crown corks“, flösku- 

hettur, lok, spons með skrúfu- 

gangi, sponslok, flöskulok, inn- 

siglisplúmbur, hornhlífar og ann- 

að þess háttar smávarningur til 
umbúða, úr ódýrum málmum 

Tappar, 

Skilti, nafnplötur, tölustafir, bók- 

stafir og annað þess háttar, úr 

ódýrum málmum 

Þráður, stengur, pípur, plötur, raf- 

suðuvir og aðrar þess konar vör- 

ur, úr ódýrum málmum eða málm- 

karbídum, þaktar eða fylltar með 

flússefni, til notkunar við lóðun, 

logsuðu og rafsuðu á málmum eða 

málmkarbídum; þráður og steng- 

ur úr pressuðu dufti af ódýrum 
málmum, til notkunar við málm- 

húðun með úðun 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

83.13 

Framleiðsla úr 

83.14 

Framleiðsla úr 

83.15 

84. KAFLI 

Gufukatlar, vélar og mekaniísk áhöld og tæki; hlutar til þeirra 

Katlar til framleiðslu á vatnsgufu 

eða annarri gufu (gufukatlar), þó 

ekki vatnsmiðstöðvarkatlar, sem 

einnig geta framleitt gufu með 
lágum þrýstingi 

Hjálpartæki við vatnsgufukatla og 

aðra gufukatla (t. d. forhitarar, 

yfirhitarar, gufugeymar, sótblásar- 
ar); eimsvalar (condensers) við 

gufuvélar 

Tæki til framleiðslu á loftgasi, 

vatnsgasi og acetylengasi (með 

vatnsaðferð) og önnur svipuð 

tæki til gasframleiðslu, einnig með 

hreinsitækjum 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki 

84.01 eða 84.02 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki 

84.02 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki 

84.03 

efnum, sem ekki teljast til 

efnum, sem ekki teljast til 

teljast til 

teljast til 

teljast til
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Vara Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

84.04 

84.05 

84.06 

84.07 

84.08 

84.09 

84.10 

84.11 

84.12 

84.13 

Gufuvélar með sambyggðum katli 
(bar með taldir gufuvagnar, en 

ekki gufudráttarvélar í nr. 87.01 

né vélknúnar vegþjöppur) 

Gufuvélar án ketils 

Brunahreyflar með bullu 

Vatnsaflsvélar og hreyflar (þar 

með talin vatnshjól og vatnshverfl- 

ar) 

Aðrar vélar og hreyflar 

Sjálfknúnar vegþjöppur 

Vökvadælur (þar með taldar 

hreyfidælur og hverfildælur), 

einnig með tilheyrandi mælum; 

vökvalyftur, sem vinna með skófl- 

um, keðjum, sniglum, böndum og 

öðru þess háttar 

Loftdælur,  undirþrýstingsdælur, 

loft- og gasþjöppur (þar með tald- 

ar hreyfildælur og hverfildælur, 

hreyfilþjöppur, hverfilþjöppur og 
lausabulluþjöppur fyrir gas- 

hverfla, rellur, blásarar og annað 

þess háttar 

Loftjöfnunartæki sambyggð, gerð 

með hreyfildrifinni rellu og út- 

búnaði til að breyta rakainnihaldi 

og hitastigi loftsins 

Brennarar fyrir fljótandi eldsneyti 

(úðarar), fyrir malað fast elds- 

neyti og gas;  vélkyndarar 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
84.01, 84.02, 84.04 eða 84.05 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
84.02 eða 84.05 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
84.06 og eru ekki tannhjól, tannhjólasam- 

stæður (þar með talin núningshjól, hjóla- 
hús (gear-boxes) og önnur tæki fyrir breyti- 

legan snúningshraða) eða tengi (ex 84.63, 

ex 85.02 eða ex 87.06) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
84.07 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
84.08 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

84.04, 84.05, 84.06, 84.08 eða 84.09 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

84.10 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
8411 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

84.12 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
84.13 

B13



  

84.14 

84.15 

84.16 

84.17 

84.18 

84.19 

Vara 

(mechanical  stokers),  vélristir 

(mechanical  grates), mekanísk 

öskuhreinsunartæki og annar 

svipaður útbúnaður 

Ofnar fyrir iðnaðar- og rannsókn- 

arstofur (þó ekki rafmagnsofnar) 

Kæliskápar, tæki og vélar til kæl- 
ingar og frystingar, útbúið fyrir 

rafmagn eða á annan hátt 

Sléttipressur (calendering mach- 

ines) 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 raf- 

magnsupphitun, til vinnslu á efn- 

um með aðferðum, sem fela í sér 

hitabreytingu, t. d. með upphitun, 

suðu, stiknun, eimingu, hreinsun, 

dauðhreinsun, pasteurhitun, eim- 

vætingu, þurrkun, uppgufun, gufu- 

gerð, þéttingu eða kælingu (þó 

ekki slíkar vélar til heimilisnotk- 

unar); hrað- eða geymavatnshit- 

arar, sem ekki eru gerðir fyrir 

rafmagn 

Skilvindur; vélar og tæki til síun- 

ar og annarrar hreinsunar á vökv- 

um og lofttegundum (þó ekki si- 
unartrektir, mjólkursíur og annað 

þess háttar) 

Vélar og tæki til hreinsunar og 

þurrkunar á flöskum og öðrum 

ilátum; 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 
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Ákvarðandi framleiðsluaðferð 

Framleiðsla 

84.14 

Framleiðsla 

84.15 

Framleiðsla 

84.16 

Framleiðsla 

84.17 

úr 

ú “ 

= 

ú r 

efnum, 

' efnum, 

efnum, 

efnum, 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

framkvæmd innan svæðisins 

teljast til 

teljast til 

teljast til 

teljast til 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

84.18 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

84.19
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Vara Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

84.20 

84.21 

84.22 

84.23 

84.25 

Vogir, þar með taldar talnings- 

og eftirlitsvogir (þó ekki vogir, 

sem eru svo nákvæmar, að þær 

vegi Í eg eða minna); vogarlóð 

alls konar 

Mekanisk tæki (einnig handdrif- 

in) til dreifingar, sprautunar og 

úðunar á vökvum og dufti; 

slökkvitæki, einnig með fylling- 

um, úðabyssur og önnur svipuð 

áhöld; sand- og gufublásarar og 

svipaðar blástursvélar 

Vélar og tæki til lyftingar, hleðslu, 

losunar og flutnings (t. d. lyftur, 

lyftivindur, kranar, tjakkar, talíur, 
Þráðbrautir og færibönd), að und- 

anskildum vélum þeim og tækjum, 

er teljast til nr. 84.23 

Vélar og tæki til graftrar, upp- 

fyllingar, námuvinnslu, grjótnáms 

og annars þess háttar, fastar eða 
færanlegar (t. d. kolanámuvélar, 

vélskóflur, jöfnunarvélar og jarð- 

ýÝtur); fallhamrar; snjóplógar (þó 
ekki þeir snjóplógar, sem eru 

sjálfknúin ökutæki) 

Landbúnaðar- og garðyrkjuvélar 

til vinnslu jarðvegs og ræktunar 

(t. d. plógar, herfi, diska- og 

fjaðrahverfi, sáningarvélar og á- 
burðardreifarar); valtarar fyrir 

tún og íþróttavelli 

Uppskeruvélar og  þreskivélar; 

hálm- og fóðurpressur; sláttuvél- 
ar (þar með taldar handsláttu- 

vélar); vélar til hreinsunar á fræi, 

korn og belgávöxtum, einnig 

ávaxtaflokkunarvélar, eggjaflokk- 

unarvélar og aðrar flokkunarvélar 

við landbúnaðarframleiðslu (þó 

ekki mölunarvélar, er teljast til nr. 

84.29) 

Framleiðsla úr efnum, 

84.20 

Framleiðsla úr efnum, 

84.10, 84.11 eða 84.21 

Framleiðsla úr efnum, 

84.22 

Framleiðsla úr efnum, 

84.23 

Framleiðsla úr efnum, 

84.24 

Framleiðsla úr efnum, 

84.25 

sem ekki teljast til 

sem ekki teljast til 

sem ekki teljast til 

sem ekki teljast til 

sem ekki teljast til 

sem ekki teljast til



84.26 

84.27 

84.28 

84.29 

84.30 

84.31 

84.32 

84.33 

84.34 

  

19. febrúar 1970. 

    

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

100 

Vara Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
ramkvæmd innan svæðisins 

Mjólkurbúsvélar og mjaltavélar Framleiðsla úr efnum, sem ekki 
84.26 

Pressur, marningsvélar og aðrar Framleiðsla úr efnum, sem ekki 

vélar og tæki til notkunar við 84.27 

framleiðslu á víni, vindrúfusafa, 

öðrum ávaxtasafa og öðru þess 

háttar 

Aðrar vélar og tæki til landbún- Framleiðsla úr efnum, sem ekki 

aðar, garðyrkju, alifuglaræktar #84.28 

og býflugnaræktar; spirunartæki 

með mekanískum útbúnaði eða út- 

búnaði til upphitunar; útungun- 

arvélar og ungamæður 

Vélar og tæki til brauðkornsmöl- Framleiðsla úr efnum, sem ekki 

unar og aðrar vélar og tæki til  84.29 

vinnslu á korni og belgávöxtum 

(þó ekki vélar og tæki, er talizt 

geta landbúnaðartæki) 

Vélar og tæki, sem ekki teljast til Framleiðsla úr efnum, sem ekki 

einhvers annars númers þessa  84.30 

kafla, til notkunar við framleiðslu 

mat- og drykkjarvara (í brauð- 

serðarhúsum, brauðverksmiðjum, 

kexverksmiðjum, makkaróniverk- 
smiðjum,  súkkulaðiverksmiðjum, 

sykurverksmiðjum, súkkulaði- og 

sykurvöruverksmiðjum og ölgerð- 
um; einnig til vinnslu á kjöti, fiski, 

ávöxtum og grænmeti, þar með 

taldar hakkavélar og skurðarvélar) 

Vélar og tæki til framleiðslu og Framleiðsla úr efnum, sem ekki 

vinnslu á pappirsmassa, pappir  84.31 

og pappa 

Bókbandsvélar (þar með taldar Framleiðsla úr efnum, sem ekki 

saumavélar til að hefta bækur) 84.32 

Pappírs- og pappaskurðarvélar; Framleiðsla úr efnum, sem ekki 

aðrar vélar til vinnslu á pappíirs- 84.33 

massa, pappír og pappa 

Vélar, tæki og áhöld til að steypa Framleiðsla úr efnum, sem ekki 

og setja prentletur; vélar til fram- 84.34 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til
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Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Vara 

leiðslu og eftirvinnslu á prent- 

myndamótum,  prentplötum og 

prentvölsum (þó ekki verkfæri, er 

teljast til nr. 84.45, 84.46 og 84.47); 
prentletur, matrixur, prentmynda- 

mót, prentplötur, prentvalsar og 

annað þess háttar; lítógrafísteinar, 

plötur og valsar undirbúnir til 

grafískrar notkunar (t. d. sléttað, 

kornað eða fágað) 

84.35 Aðrar prentvélar og hjálparvélar Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

þeim tilheyrandi 84.35 

84.36 Vélar til pressunar (extrusion) á Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

tilbúnum spunatrefjum; vélar til  84.36 eða 84.38 

vinnslu á spunaefnum, náttúruleg- 

um og tilbúnum; spuna- og tvinn- 

ingarvélar og spólunar- og hesp- 

unarvélar 

84.37 Vefstólar, prjónavélar og vélar til Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

framleiðslu á yfirspunnum þræði, #84.37 eða 84.38 

tylli, laufaborðum og knippling- 

um, úfsaumi, possementi og net- 

efnum; vélar til vinnslu á garni 

til notkunar í slíkum vélum (þar 

með taldar skurðarvélar og slétt- 

unarvélar) 

84.48 Hjálparvélar og hjálpartæki til Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
notkunar við vélar þær, er teljast  84.38 

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

stýringar á uppistöðu- og ívafs- 

Þráðum,  skyttuskiptingarvélar); 

hlutar og tæki, er eingöngu eða 

aðallega heyra til og eru notuð 

við vélar þær, er teljast til þessa 

númers eða nr. 84.36 og 84.37 (t. d. 

snældur (spindles) og snældu- 

leggir (spindle flyvers), kambar, 

spunamunnstykki, skyttur, höföld 

og nálar í prjónavélar) 

84.39 Vélar og tæki til framleiðslu og Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

snyrtingar á flóka í metramáli og  84.39 

af annarri lögun (þar með taldar
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84.40 

84.41 

84.42 

84.43 

84.44 

84.45 

vélar og mót til framleiðslu á 

höttum) 

Vélar og tæki til að þvo, hreinsa, 

þurrka, bleikja, lita, steina, gegn- 

dreypa og að snyrta á annan hátt 

spunagarn, spunaefni og vörur úr 

hvoru tveggja (þar með fataþvotta- 

vélar og fatahreinsunarvélar); 

vélar til að brjóta saman, vinda 

upp og sníða spunavörur; vélar 

til að bera efni á spunavörur eða 
annað undirlag við framleiðslu á 

línóleum og öðrum gólfdúk; vélar 

til að prenta á spunavörur, leður, 

veggfóður, umbúðapappiír, línóle- 
um og annars konar efni, endur- 

tekin tákn eða stafi, eða lita allt 

yfirborð þeirra (þar með taldar 

grafnar plötur og valsar í slíkar 

vélar) 

Saumavélar; húsgögn sérstaklega 

útbúin fyrir saumavélar; sauma- 

vélanálar 

Vélar og tæki (þó ekki saumavél- 

ar) til snyrtingar, sútunar og 
vinnslu á húðum og skinnum og til 

framleiðslu á vörum úr leðri og 

skinni (þar með talinn skófatn- 

aður) 

Málmbræðsluofnar  (converters), 

bræðslusleifar (ladles), hrájárns- 

steypumót (ingot moulds) og 

steypuvélar, þeirra tegunda, sem 

notaðar eru í málmvinnsluiðnaði 

og við málmsteypu 

Völsunarvélar til að valsa málma, 

einnig valsar til þeirra 

Vélar til smíða úr málmum og 

málmkarbidum (þó ekki vélar, er 

teljast til nr. 84.49 og 84.50) 

12. febrúar 1970. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
84.40 

Framleiðsla úr 

84.41 

Framleiðsla úr 

84.42 

Framleiðsla úr 

84.43 

Framleiðsla úr 

84.44 

Framleiðsla úr 

84.45 eða 84.48 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki teljast til 

= ekki teljast ti 

ekki teljast til = 

1 þm.
 ekki teljast ti 

ekki teljast til



12. febrúar 1970. 

84.46 

84.47 

84.48 

84.49 

84.50 

84.51 

84.53 

Vara 

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. 84.49) 

Vélar til smíða úr trjáviði, korki, 

beini, harðgúmmiíi, harðplasti og 
öðru efni svipaðrar hörku (þó 
ekki tæki, er teljast til nr. 84.49) 

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, deilihöfuð og önnur tæki, 

er heyra smíðavélum til); verk- 

færafestingar fyrir hvers konar 

handverkfæri, vélknúin eða ekki 

Handverkfæri þrystiloftknúin og 

handverkfæri með innbyggðum 

hreyfli, sem er ekki rafmagns- 

hreyfill 

Vélar og tæki, sem nota gas til 

suðu, kveikinga, skurðar og herzlu 

á málmum 

Ritvélar (þó ekki sambyggðar 

reikni- og ritvélar); tékkaritvélar 

Reiknivélar, bókhaldsvélar, stimp- 

ilpeningakassar,  frímerkjavélar, 

aðgöngumiðavélar og aðrar svip- 

aðar vélar, sem eru með reikni- 

útbúnaði 

Skýrsluvélar, sem starfræktar eru 

með gatspjöldum (t. d. röðunar- 

vélar, rafreiknar og töflugerðar- 

vélar); vélar til reikningshalds, 

sem starfræktar eru með gat- 

spjöldum; hjálparvélar slíkra véla 

(t. d. götunarvélar o. þ. h.) 

103 Nr. 1. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 

  
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

84.46 eða 84.48 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

8147 cða 84.48 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

84.48 

Framleiðsla úr efnum, 

84.06, 84.08 eða 84.49 

Framleiðsla úr efnum, 

84.50 

Framleiðsla úr efnum, 

84.51 eða 84.55 

Framleiðsla úr efnum, 

84.52 eða 84.55 

Framleiðsla úr efnum, 

84.53 eða 84.55 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki teljast til 

ekki teljast til 

ekki teljast til 

ekki teljast til 

ekki teljast til
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Vara 
Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

84.54 

84.55 

84.56 

84.57 

84.58 

84.59 

84.60 

Aðrar vélar og tæki til notkunar í 

skrifstofum (t. d. fjölritunarvélar, 

bréfaáritunarvélar,  myntteljarar, 

mynfsundurgreiningarvélar, mynt- 

pökkunarvélar, vélar til að ydda 

blýanta, götunarvélar og hefti- 

vélar) 

Hlutar og hjálpartæki (þó ekki 
hlifðarhylki,  umbúðakassar og 

annað þess háttar), sem einvörð- 

ungu eða aðallega er hægt að nota 

til véla og tækja, er teljast til nr. 

84.51, 84.52, 84.53 og 84.54 

Vélar og tæki til sundurgreining- 

ar, sáldunar, þvotta, mölunar og 

blöndunar á mold, steinum, málm- 

grýti og öðrum föstum steinefn- 

um, 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 á 

steypumótum úr sandi 

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 pip- 

ur og loka 

Sjáfsalar (t. d. fyrir frímerki, 
vindlinga, súkkulaði og matvör- 

ur), sem ekki eru leiktæki eða 

happdrætti 

Vélar, tæki og mekanísk áhöld (þó 

ekki þau, sem eingöngu eða aðal- 

lega eru notuð sem hlutar af öðr- 

um vélum og verkfærum), sem 

teljast ekki til neins annars núm- 

ers í þessum kafla 

Mótakassar til málmsteypu; 
steypumót fyrir málma (þó ekki 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast 

84.54 eða 84.55 

Framleiðsla úr 

84.55 

efnum, sem ekki teljast 

til þr 

til 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

84.56 

Framleiðsla úr ekki 

84.57 
efnum, sem 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki 

84.58 

Framleiðsla úr efnum, 

84.59 

Framleiðsla úr 

84.60 

efnum, sem 

teljast 

teljast 

sem ekki teljast 

ekki teljast 

þ
 #

 

t 

til 

til 

til



12. febrúar 1970. 

Vara 

  

84.61 

84.62 

84.63 

ex 84.64 

84.65 

85.01 

85.02 

hrájárnssteypumót), málmkarbida, 

gler, steinkennd efni (t. d. leir- 

deig og steinsteypu), gúmmí og 

plast 

Hanar, lokar og annað þess hátt- 

ar, er heyrir pípuleiðslum, kötl- 

um, geymum og öðru svipuðu til 

(bar með taldir Þþrýstiléttar og 
hitastilltir lokar) 

Kúlu-, kefla- og nálaleg 

Drifásar, sveifarásar, leghús, ás- 

leg, tannhjól og tannhjólasam- 

stæður (þar með talin núnings- 

hjól, hjólahús (gearboxes) og önn- 

ur tæki fyrir breytilegan snún- 

ingshraða),  kasthjól,  reimhjól, 

sambyggð  reimhjól, tengsl og 

ástengsl 

Þéttingar og annað þess háttar úr 

málmplötum í sambandi við ann- 

að efni (t. d. asbest, flóka eða 

pappa) eða úr lögum af málm- 

bÞynnum 

Hlutar til véla, tækja og áhalda, 
ekki búnir rafmagnstenglum, ein- 

öngrurum, spólum, snertum eða 

öðrum rafmagnsbúnaði, enda telj- 

ist þeir ekki til einhvers annars 

númers þessa kafla 

105 Nr. Í. 

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Franleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

84.61 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

84.62 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
84.63 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

84.64 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

84.65 

85. KAFLI 

Rafmagnsvélar, rafmagnstæki og rafmagnsbúnaður; hlutar til þeirra 

Rafalar, rafhreyflar, straumbreyt- 

ar (hverfi- eða stöðustraumbreyt- 

ar), spennar, afriðlar, afriðils- 

tæki og spankefli 

Rafseglar; síseglar og vörur úr 

sérstöku efni til sísegla, sem geta 

verið ófullgerðir hlutar slíkra 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

85.01 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

85.02



106 

Vara 

  

85.03 

85.04 

85.05 

85.06 

85.07 

85.08 

85.09 

85.10 

segla; Þborhöldur, pípuhaldarar, 

spennubakkar, skrúfstykki og önn- 

ur tæki til að halda hlutum föst- 

um, úr rafseglum eða síseglum, 

rafsegulmögnuð griptengi og önn- 

ur rafsegulmögnuð tengi, rafsegul- 

hemlar; rafsegulmagnaðir burðar- 

seglar 

Frumrafhlöð og rafhlöður 

Rafgeymar 

Handverkfæri með innbyggðum 
rafmagnshreyfli 

Rafmagnsknúin búsáhöld með inn- 
byggðum rafmagnshreyfli 

Rakvélar og hárklippur með inn- 

byggðum rafmagnshreyfli 

RBafmagnsræsi og kveikibúnaður 

fyrir brunahreyfla (bar með tal- 

ið —kveikiseglar, kveikirafalar, 

kveikispólur, ræsihreyflar, raf- 

kerti og slóðarkerti); rafalar og 

straumrofar til notkunar í sam- 

bandi við brunahreyfla 

Rafmagnsljósa- og  merkjatæki; 

rúðuþurrkarar,  affrystitæki og 

daggarþurrkarar fyrir reiðhjól og 

vélknúin ökutæki, rafknúið 

Berandi rafhlöðu- og segulraf- 

lampar, nema þeir, sem teljast til 

nr. 85.09 

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 

12. febrúar 1970. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla úr efnum, 

85.03 

Framleiðsla úr efnum, 

85.04 

Framleiðsla úr efnum, 

85.01 eða 85.05 

Framleiðsla úr efnum, 

85.01 eða 85.06 

Framleiðsla úr efnum, 

85.01 eða 85.07 

Framleiðsla úr efnum, 

85.08 

Framleiðsla úr efnum, 

85.09 

Framleiðsla úr efnum, 

85.10 

Framleiðsla úr efnum, 

85.01 eða 85.11 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sen 

sem 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til



12. febrúar 1970. 

85.12 

85.13 

85.16 

85.17 

85.18 

85.19 

Vara 

Rafmagnsvatnshitunartæki (gegn- 

streymisvatnshitarar, heitavatns- 

dunkar og hitastautar); rafmagns- 

hitunartæki til húshitunar og 

jarðvegshitunar; rafmagnshár- 

snyrtitæki (t. d. hárþurrkur, hár- 

liðunartæki og hitunartæki fyrir 
hárliðunarjárn) og rafmagnsstrok- 

járn; rafmagnshitunartæki einkum 

til heimilisnota,  mótstöðuraf- 

magnshitunartæki (þó ekki úr 

kolum) 

Rafmagnstæki fyrir talsima og rit- 

síma, á línu (þar með talin tæki 

við burðaröldusímakerfi á línu) 

Hljóðnemar og grindur fyrir þá; 

gjallarhorn, rafmagnsheyrnar- 

tíðnimagnarar 

Sendi- og móttökutæki fyrir loft- 

skeytasendingar og firðtal; sendi- 

og móttökutæki fyrir útvarp og 

sjónvarp (einnig með innbyggð- 

um grammófón) og sjónvarps- 
myndavélar; útvarpsmiðunartæki, 

radartæki og radiófjarstýritæki 

Rafmagnsbúin  umferðarstjórnar- 

tæki fyrir járnbrautir, sporvagna, 

vegi, ár, skipaskurði, hafnir og 

flugvelli 

Rafmagnsbúin  hljóð- og ljós- 

merkjatæki (t. d. hringingarbjöll- 

ur, flautur, sírenur, merkjakass- 

ar eða spjöld, þjófabjöllur, bruna- 

boðar og önnur aðvörunartæki), 

þó ekki vörur, er teljast til nr. 

85.09 og 85.16 

Rafmagnsþéttar, óbreytilegir eða 

breytilegir (hverfiþéttar) 

Rafmagnstæki til að tengja eða 

rjúfa straumrásir, til öryggis í 

rafmagnsstraumrásum og til teng- 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

85.01 eða 85.12 

Framleiðsla 

85.13 

Framleiðsla 

85.14 

Framleiðsla 

85.15 

Framleiðsla 

85.16 

Framleiðsla 

85.17 

Framleiðsla 

85.18 

Framleiðsla 

85.19 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

efnum, 

efnum, 

' efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til



85.21 

85.24 

12. febrúar 1970. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 

  

ingar við eða í straumrásum (t. d. 

rofar, liðar, vör, yfirspennuafrás- 

ir, yfirspennuliðar gerðir úr spól- 

um og þéttum, eldingarvarar, var- 

tappar, falir, klær, tengiklemmur, 

tengibretti og greinidósir) ; óbreyt- 
anleg viðnám og breytiviðnám 

(þar með spennudeilar), þó ekki 

hitamótstöður;  greinitöflur og 

stýri- og eftirlitstöflur (þó ekki 

simaborð) 

Rafmagnsglólampar (perur) og 

úrhleðslulampar (þar með taldir 

lampar, sem senda innrauða eða 

útfjólubláa geisla), bogalampar; 

rafmagnsleifturlampar til mynda- 

töku 

Varmskauts-, kaldskauts- og ljós- 

skautsrafeindalokar og lampar 

(bar með taldir gufu- eða gas- 

fylltir lokar og lampar), sjárör 
(cathode-ray tubes), sjónvarps- 

myndavélalampar og kvikasilf- 

ursbogaafriðalokar og -lampar; 
ljósnemar (photocells); innbyggð- 

ir kristallokar (transistorar) og 

áþekkir innbyggðir hlutar af hálf- 

leiðurum; innbyggðir  þrýstiraf- 

magnskristallar 

Rafmagnsvörur og -tæki, sem ekki 

eru einungis eða fyrst og fremst 

ætluð og notuð sem hluti af öðr- 

um vélum eða tækjum og ekki 

teljast til einhvers annars númers 

i þessum kafla 

Einangraðar (einnig lakkbrennd- 

ar eða rafhúðaðar) raftaugar, raf- 

strengir, rafteinar, rafbönd o. þ. h. 

(bar með taldir strengir með sam- 

ásarásum), með eða án tengi- 

hluta 

Burstakol, boglampakol, rafhlöðu- 

kol, skautkol og aðrar vörur úr 

koli til rafmagnsnotkunar 

Franleiðsla úr 

85.20 

efnum, sem ekki teljast til 

Franleiðsla úr 

85.21 

efnum, sem ekki teljast til 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
85.22 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
85.23 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

85.24



12. febrúar 1970. 

ex 85.24 

86.01 

86.02 

86.03 

86.04 

86.05 

Grafitskaut 

Einangrarar úr hvers konar efni 

Einangrunarhlutar í rafmagnsvél- 

ar, 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 smiði þeirra (þó ekki ein- 

angrarar, sem teljast til nr. 85.25) 

Rafmagnspípur fyrir raflagnir og 

tengihlutar þeirra, úr ódýrum 

málmum og með einangrun að 

innan 

Rafmagnshlutar til véla og áhalda, 

enda teljist þeir ekki til einhvers 

annars númers þessa kafla 

Nr. 1. 

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

sem ekki inni- 

úr efnum, sem 

Framleiðsla úr skautkolum, 

halda grafít (ex 85.24), eða 

ekki teljast til 85.24 

Framleiðsla úr efnum, sem 

85.25 eða 85.26 

ekki teljast til 

Framleiðsla úr efnum, sem 

85.26 

ekki teljast til 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

85.27 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

85.28 

86. KAFLI 

Eimreiðar, vagnar og annað efni til járnbrauta og sporbrauta; 
hvers konar merkjakerfi (ekki rafknúið) 

Dráttarvagnar fyrir járnbrautar- 

lestir, eimknúnir, og kolavagnar 

Rafknúnir  dráttarvagnar fyrir 

járnbrautarlestir, knúnir af raf- 

hlöðu eða utanaðkomandi raforku 

Aðrir dráttarvagnar fyrir járn- 

brautarlestir 

Sjálfknúnir vagnar fyrir járn- 

brautir og sporbrautir 

Vagnar til flutnings á mönnum og 

farangri, fyrir járnbrautir og spor- 
brautir; sjúkravagnar, fangavagn- 

ar, tilraunavagnar, póstvagnar og 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

84.01, 84.02, 84.04, 84.05, 86.01 eða 86.09 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

86.02 eða 86.09 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

84.06, 84.08, 86.03 eða 86.09 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

84.06, 84.08, 86.04 eða 86.09 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

86.05 eða 86.09



86.06 

86.07 

86.08 

86.09 

86.10 

87.01 

87.02 

87.04 

110 12. febrúar 1970. 

  

Vara Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

aðrir vagnar til sérstakrar notk- 

unar fyrir járnbrautir og spor- 
brautir 

Verkstæðisvagnar, kranavagnar og 

aðrir vinnuvagnar fyrir járnbraut- 

ir og sporbrautir 

Vagnar til vöruflutninga, fyrir 

járnbrautir og sporbrautir 

Flutningakassar og -íilát (con- 

tainers), einnig fyrir vökva og 

gas, gerð til flutnings með hvers 
konar farartækjum 

Hlutar til dráttarvagna fyrir járn- 

brautar. og sporbrautarlestir og 

annarra hreyfanlegra járnbrautar- 

og sporbrautartækja 

Staðbundinn útbúnaður til járn- 
brauta og sporbrauta, mekanískur 

órafbúinn útbúnaður til merkja- 

sjafa, öryggis, eftirlits eða stjórn- 
ar fyrir járnbrauta-, sporbrauta-, 

þjóðvega-, sjó- og loftsamgöngur; 

hlutar til þessara vara og fylgi- 

tækja 

  

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
86.06 eða 86.09 og eru ekki kranar (ex 

84.22) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
86.07 eða 86.09 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

86.08 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

86.09 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

86.10 

87. KAFLI 

Ökutæki (þó ekki á járnbrautum og sporbrautum); hlutar til þeirra 

Dráttarvélar (þó ekki þær, sem 

teljast til nr. 87.07), einnig með 

aflás, vindu eða reimhjóli 

Bifreiðar til flutnings á mönnum 

og vörum (þar með taldar kapp- 

akstursbifreiðar) 

Grindur (chassis) með hreyfli fyr- 

ir ökutæki, er teljast til nr. 87.01— 
87.03 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

87. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

87. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

87. kafla



12. febrúar 1970. 

  

87.05 

87.06 

87.07 

87.08 

87.09 

87.10 

8711 

87.12 

87.13 

87.14 

Yfirbyggingar (þar með talin öku- 
mannshús) fyrir ökutæki þau, er 

teljast til nr. 87.01—-87.03 

Hlutar og fylgitæki fyrir ökutæki 

þau, er teljast til nr. 87.01—87.03 

Alls konar vagnar með hreyfli 
þeirrar gerðar, sem notaðir eru í 

verksmiðjum eða vörugeymslum 

til flutninga stuttar vegalengdir, 

til hleðslu og annars þess konar á 

vörum (t. d. gaffallyftarar); drátt- 

arvagnar þeirrar gerðar, sem not- 

aðir eru á járnbrautarstöðvum,; 

hlutar til þessara ökutækja 

Brynvagnar og aðrir vélknúnir 

stríðsvagnar, einnig vopnaðir, 

hlutar til slíkra ökutækja 

Bifhjól og reiðhjól með hjálpar- 

vél, einnig með hliðarvagni; hlið- 

arvagnar til bifhjóla og reiðhjóla 

Reiðhjól án hjálparvélar (þar með 

talin reiðhjól til vöruflutninga á 

þrem hjólum) 

Ökutæki (með drifi) fyrir fatlaða 
og sjúka (einnig vélknúin) 

Hlutar og fylgitæki til ökutækja 

Þeirra, er teljast til nr. 87.09— 

87.11 

Barnavagnar og ökutæki (án 

drifs) fyrir fatlaða og sjúka, og 

hlutar til þessara ökutækja 

Önnur ökutæki án drifs (þar með 

taldir tengivagnar) og hlutar til 

Þeirra 

111 Nr. 1. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 

  
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
87. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
40.11 eða 87. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

87. kafla 

Framleiðsla 

87. kafla 

Framleiðsla 

87. kafla 

Framleiðsla 

87. kafla 

Framleiðsla 

87. kafla 

Framleiðsla 

87. kafla 

Framleiðsla 

87. kafla 

Framleiðsla 

87. kafla 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

' efnum, 

efnum, 

efnum, 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til



88.01 

88.02 

88.03 

88.04 

88.05 

89.01 

89.02 

89.03 

89.05 

12. febrúar 1970. 

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

88. KAFLI 

Loftfarartæki og hlutar til þeirra; fallhlífar; slöngvitæki og svipuð tæki til flugtaks 
loftfarartækja; staðbundin flugæfingartæki 

Loftfarartæki, léttari en andrúms- 

loft (loftskip, loftbelgir) 

Flugvélar, svifflugur og flugdrek- 

ar; hverfifallhlifar (rotochutes) 

Hlutar til loftfarartækja þeirra og 

annars, er telst til 88.01 eða 88.02 

Fallhlífar, einnig hlutar og fylgi- 

tæki til þeirra 

Slöngvitæki og svipuð tæki til 

flugtaks loftfarartækja; flugæfing- 

artæki á jörðu; hlutar til þessara 

tækja 

  

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

88.01 eða 88.03 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

88.02 eða 88.03 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

A0.11 eða 88.03 

Framleiðsla úr efnum, 

88.04 

Framleiðsla úr efnum, 

88.05 

89. KAFLI 

Skip, bátar og fljótandi útbúnaður 

Skip, bátar og önnur fljótandi för, 

sem teljast ekki til nr. 89.02— 

89.05 í þessum kafla 

Dráttarbátar 

Vitaskip, slökkviskip, hvers konar 

dýpkunar- og dæluskip, flotkran- 

ar og önnur fljótandi för, sem 

ætluð eru til annars konar notk- 

unar en siglinga; flotkvíar 

Fljótandi útbúnaður, annar en 

skip og bátar (t. d. steinsteypt 

ker, löndunarbrýr, baujur og sjó- 

merki) 

sem ekki teljast til 

sem ekki teljast til 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

89.01 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast 

89.02 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast 

til 

til 

89.03 og eru ekki kranar (ex 84.22) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast 

89.05 

til
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90. KAFLI 

Optísk tæki og áhöld, ljósmynda- og kvikmyndatæki og áhöld, mæli-, prófunar, 
nákvæmni- og lækningatæki og áhöld; hlutar til þeirra 

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 

Linsur, prismu, speglar og aðrar 

optískar vörur, úr hvers konar 

efni, í umgerð, til tækja og áhalda, 

bó ekki slíkar vörur úr gleri, sem 

ekki hafa verið optískt unnar 

Umgerðir um gleraugu, nef- 
klemmugleraugu, stangargleraugu, 

hlifðargleraugu og annað þess 

háttar og hlutar til slíkra umgerða 

Gleraugu, nefklemmugleraugu, 

stangargleraugu, rykgleraugu og 

annað þess háttar til réttingar á 

sjón og henni til hlífðar 

Sjónaukar með eða án prisma fyr- 

ir annað augað eða bæði 

Stjörnufræðileg tæki og áhöld (t. 

d. stjörnusjónaukar og mælitæki, 
er þeim heyra til), og fætur og 

útbúnaður til þeirra (þó ekki tæki 

og áhöld til radíóstjörnufræði) 

Ljósmyndavélar; leifturljósatæki 
til ljósmyndunar 

Kvikmyndavélar: myndatöku- og 

sýningarvélar, hljóðupptöku- og 

hljóðvarpstæki; allar samstæður 

af þessum vélum og tækjum 

Skuggamyndavélar, stækkunar- og 

minnkunartæki til ljósmyndagerð- 

ar (þó ekki fyrir kvikmyndir) 

w 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
90.01 

Framleiðsla úr efnum, 

90.01 eða 90.02 

Framleiðsla úr efnum, 

90.03 

Framleiðsla úr efnum, 

90.03 eða 90.04 

Framleiðsla úr efnum, 

90.01, 90.02 eða 90.05 

Framleiðsla úr efnum, 

90.01, 90.02 eða 90.06 

Framleiðsla úr efnum, 

90.01, 90.02 eða 90.07 

Framleiðsla úr efnum, 

90.01, 90.02 eða 90.08 

Framleiðsla úr efnum, 

90.01, 90.02 eða 90.09 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til
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90.10 Tæki og áhöld þeirrar tegundar, Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

sem notuð eru í ljósmynda- og 90.10 

kvikmyndavinnustofum og ekki 

teljast til neins annars númers Í 

þessum kafla; vélar til að taka 

ljósmynduð afrit af skjölum og 

þess háttar með  snertiaðferð 

(contact type); spólur og kefli 

fyrir filmur; sýningartjöld 

90.11 Bafagna- og prótonsmásjár, raf- Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

agna- og prótondiffraktógrafar 90.11 

90.12 Optískar smásjár, einnig með út- Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

búnaði til að taka, eða varpa á 90.01, 90.02 eða 90.12 

sýningartjald, mynd af því, sem í 
þeim sést 

90.13 Optísk tæki og áhöld (þó ekki Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

ljósbúnaður annar en ljóskastar- 90.01, 90.02 eða 90.13 

ar), sem ekki eru talin í öðrum 

númerum þessa kafla 

90.14 Tæki og áhöld til landmælinga — Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

þar með taldar mælingar eftir *90.01, 90.02 eða 90.14 

landslagsmyndum — til vatns 

rannsókna (hydrography), sigl- 

inga (navigation), veðurfræði- 

rannsókna, vatnsfræðirannsókna 

(hydrology) og  jarðeðlisfræði- 
rannsókna (geófysik); áttavitar og 

fjarlægðarmælar 

90.15 Vogir með nákvæmni fyrir 5 eg Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

eða minna, einnig með lóðum, er  90.15 
þeim heyra til 

90.16 Tæki til teiknunar, afmörkunar og Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

útreiknings (t. d. pantógrafar, 

teiknifæri,  reglustikur, reikni- 

stokkar, reikniskifur o. fl.), tæki 

og áhöld til mælinga, endurmæl- 

inga og prófana, enda falli þau 

ekki undir annað númer þessa 

kafla (t. d. mikrómeter, rennimál, 

málbönd, mælistikur, og jafnvægis- 

tæki (balancing machines)); og 

prófilprójektörar 

90.16
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90.17 

90.18 

90.19 

90.20 

90.21 

90.22 

Tæki og áhöld til tannlækninga, 

lyflækninga, skurðlækninga og 

dýralækninga (þar með rafmagns- 

lækningatæki og augnlækninga- 

tæki og áhöld) 

Tæki til mekanóterapi, nuddlækn- 

inga, psykótekniskra rannsókna, 

oxygenterapi, ózonterapi, aerosól- 

terapi og gerviandardráttar, önd- 

unartæki (þar með taldar gasgrím- 

ur og önnur svipuð tæki) 

Ortópedískar vörur og önnur svip- 

uð tæki (skurðlækningabelti, kvið- 

slitsbelti og annað þess háttar), 
gervilimir, gerviaugu, gervitennur 
og aðrir gervihlutar líkamans; 
heyrnartæki; spengur og annað til 
lækninga á beinbroti 

Röntgentæki og tæki, sem nýta 

geislun frá geislavirkum efnum 
(bar með talin tæki til mynda- 

töku með röntgengeislum og rönt- 

genterapi); röntgengeneratorar og 

röntgenlampar; röntgenskermar; 

röntgenháspennutæki, mælitöflur 

fyrir röntgentæki; borð, stólar 

og annað þess háttar sérstaklega 

gert til notkunar við rannsóknir 

og lækningar með röntgengeislum 

Tæki, áhöld og eftirlíkingar til sýn- 
ingar og kennslu, ekki hæfar til 

annarra nota 

Tæki til mekanískrar prófunar á 
hörku, styrkleika, þrýstiþoli, teygj- 

anleika og öðrum svipuðum eig- 

inleikum efnis (t. d. málma, trjá- 

viðar, spunatrefja, pappírs og 

plasts) 

Flotvogir (hydrometers) og svip- 

uð tæki; hitamælar, háhitamælar 

(pyrometers), loftvogir, rakamæl- 

ar, rakaþrýstingsmælar (psychro- 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

90.17 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
90.18 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

90.19 

Framleiðsla úr efnum, 

90.20 

sem ekki teljast til 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
90.21 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

90.22 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
90.23
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90.24 

90.25 

90.26 

90.27 

Vara 
Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
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meters), hvort heldur þeir eru bún- 

ir ritfærum eða eigi; einnig hvers 

konar samsetning þessara tækja. 

Tæki og áhöld til mælinga, próf- 

ana eða til sjálfvirkrar ákvörðun- 
ar á straumhraða, dýpi, þrýstingi 

og öðrum breytilegum stærðum í 

vökvum og hvers konar lofttegund- 

um eða til sjálfvirkrar ákvörðun- 
ar hitastigs (t. d. þrýstingsmælar, 

hitastillar, vökvahæðarmælar, 

rennslismælar,  varmamælar og 

sjálfvirkir súgstillar í ofna), þó 

ekki vörur þær, er teljast til nr. 

90.14 

Tæki og áhöld til fysískrar og kem- 

ískrar greiningar (t. d. ljósskaut- 

unarmælar (polarimeters), ljós- 

brotsmælar (refractometers), ljós- 
rófsmælar (spectrometers), gas- 

reinitæki); tæki og áhöld til mæl- 

ingar á fljótanleika, gropinleika, 

þenslu, yfirborðsspennu og öðru 

þess háttar (svo sem „viscomet- 

ers“, „porosimeters“, „expansion 

meters“) ; tæki og áhöld til mæling- 

ar á magni hita, ljóss eða hljóðs 

(svo sem ljósmælar (photometers) 

(þar með „exposure meters“), hita- 

magnsmælar (calorimeters); smá- 

sjársneiðatæki (microtomes) ) 

Notkunar- og framleiðslumælar 

fyrir gas, vökva og rafmagns- 

straum; mælar til prófunar á þeim 

Snúingsteljarar, framleiðsluteljar- 

ar, taxtamælar, kilómetramælar, 

skrefteljarar og annað þess hátt- 
ar, hraðamælar (einnig segul- 

magns-) og snúningshraðamælar 

(tachometers) (aðrar en vörur 

þær, er teljast til nr. 90.14); snúð- 

sjár (stroboscopes) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

90.24 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

90.25 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

90.26 eða 90.29 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

90.27 eða 90.29
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90.28 

90.29 

91.01 

91.02 

91.03 

91.04 

91.05 

91.06 

91.07 

91.08 

91.09 

Vara 

Rafmagns- og rafagnatæki og á- 

höld til mælinga, prófana, skoðana, 

greininga og sjálfvirkra stillinga 

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 
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Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

90.28 eða 90.29 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

90.29 

91. KAFLI 

Úr og klukkur og hlutar til þeirra 

Vasaúr, armbandsúr og önnur 

svipuð úr (þar með talin stanzúr 

af svipaðri gerð) 

Önnur úr og klukkur með vasaúr- 

verki (þó ekki úr, er teljast til nr. 

91.03) 

Úr og klukkur í mælatöflur og 

annað þess háttar fyrir land-, sjó- 

og loftfarartæki 

Önnur úr og klukkur 

Eftirlitstæki og tímamælar með úr- 

verki eða samfashreyfli til skrá- 

setningar á tíma eða til mælingar, 

skrásetningar eða annarra upplýs- 

inga um tímalengdir 

Timarofar með úrverki eða sam- 

fashreyfli 

Vasaúrverk fullgerð 

Önnur úrverk fullgerð 

Kassar fyrir úr; hlutar til þeirra; 

ófullgerðir hlutar í slíka kassa 

Framleiðsla úr efnum, 

90.01 eða 91.07 

Framleiðsla úr efnum, 

91.02 eða 91.07 

Framleiðsla úr efnum, 

91.03, 91.07 eða 91.08 

Framleiðsla 

91.04 eða 91.08 

Framleiðsla 

91.05 

Framleiðsla 

91.06 

Framleiðsla 

91.07 

Framleiðsla 

91.08 

Framleiðsla 

91.09 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til
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91.10 

91.11 

92.01 

92.05 

Klukkukassar og svipaðar umgerð- 

ir fyrir aðrar vörur í þessum 

kafla, og hlutar til þeirra 

Aðrir hlutar í úr og klukkur 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

91.10 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
91.11 

92. KAFLI 

Hljóðfæri; hljóðnpptökn- og hljóðflutninastæki; segulmögnuð mynda- 

og hljóðupptökntæki og munda- og hljóðflutningstæki fyrir 
sjónvarp; hlutar og fylgifæki til þessara tækja 

Píanó (hér með talin sjálfspilandi 

pianó með eða án nótnaborðs); 

„harpsichord“ og önnur strengja- 

hljóðfæri með nótnaborði; hörpur 

(þó ekki vindhörpur) 

Önnur strengjahljóðfæri 

Pípu- og tunguorgel, þar með tal- 

in harmóníum og önnur svipuð 
hljóðfæri 

Harmóníkur, concertinur og önn- 

ur svipuð hljóðfæri; munnhörpur 

Önnur blásturshljóðfæri 

Slaghljóðfæri (t. d. trommur, zyló- 

fón, eymbals og kastanjettur) 

Rafsegul-, rafstöðn-, rafasnabúin 

hljóðfæri og önnur svipuð hljóð- 

færi, (t. d. píanó, orgel og harm- 

óníkur) 

Hljóðfæri, sem teljast ekki til neins 

annars númers þessa kafla (t. d. 

orkestríon, lírukassar, spiladósir 

og hljómsagir); mekanískir söng- 

fuglar; hvers konar tálflautur; 

merkjahorn og — merkjaflautur 

blásnar með munninum (t. d. báts- 

mannsflautur) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

92.01 eða 92.10 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

92.02 eða 92.10 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

92.03 eða 92.10 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

92.04 eða 92.10 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

92.05 eða 92.10 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

92.06 eða 92.10 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

92.07 eða 92.10 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

02.08 eða 92.10
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92.09 

92.10 

ex 92.12 

ex 92.12 

ex 92.12 

ex 92.12 

92.13 

93.01 

Strengir í hljóðfæri 

Hlutar og fylgitæki til hljóðfæra 

(þó ekki strengir), þar með talinn 

gataður pappir eða pappi í mekan- 

ísk hljóðfæri og valsar í spiladós- 
ir; taktmælar, tóngafflar og tón- 

flautur hvers konar 

Grammófónar, hljóðritarar og 

önnur hljóðupptöku- og hljóðflutn- 
ingstæki, þar með taldir plötu- og 

segulbandsspilarar, með eða án 

hljóðhöfuðs; segulmögnuð mynda- 

og hljóðupptökutæki og mynda- 

og hljóðflutningstæki fyrir sjón- 
varp 

Grammófónplötur 

Hljóðupptökur aðrar en grammó- 

fónplötur 

Mót til framleiðslu á grammófón- 

plötum 

Óskornar grammófónplötur tilbún- 

ar til hljóðupptöku, filmur til vél- 

rænnar hljóðupptöku, vírþráður, 

ræmur og annað þess háttar af 

því tagi, sem almennt er notað til 

hljóðupptöku eða áþekkrar upp- 

töku 

Aðrir hlutar og fylgiáhöld til tækja, 
sem teljast til nr. 92.11 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
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Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

92.09 

Framleiðsla úr efnum, 

92.10 

sem ekki teljast til 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

92.11 

Pressun 

Framleiðsla úr óskornum hljómplötum, óá- 

teknum filmum, virþræði, ræmum eða öðru 

þess háttar af því tagi, sem almennt er not- 

að til hljóðupptöku (ex 92.12), eða úr efn- 

um, sem ekki teljast til 92.12 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

92.12 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

92.12, svo framarlega sem framleiðsluað- 

ferðin er ekki eingöngu fólgin í götun eða 
tilskurði eða lögun eða í einhverri samsetn- 

ingu þessara aðferða 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

92.13 

93. KAFLI 

Vopn og skotfæri; hlutar til þeirra 

Sverð, höggsverð, byssustingir og 

svipuð vopn ásamt hlutum til 
Þeirra og sliðrum 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

93.01
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93.02 

93.03 

93.04 

93.05 

93.06 

93.07 

94.01 

94.02 

Skammbyssur, sem eru skotvopn 

Stórskotaliðsvopn, vélbyssur og 

önnur hernaðarskotvopn og 

sprengjuvörpur (þó ekki skamm- 

byssur) 

Önnur eldvopn, þar með taldar 

merkjabyssur, hvellbyssur, línu- 

byssur og annað þess háttar 

Önnur vopn, þar með taldar loft- 
byssur, fjaðrabyssur og annað 

þess háttar 

Hlutar til vopna, þar með talin 

formótuð skefti og hlaup, en ekki 

hlutar, sem teljast til nr. 93.01 

Sprengjur, handsprengjur, tundur- 

skeyti, tundurdufl, fjarstýrð vopn, 

flugskeyti og svipuð hernaðar- 

vopn og hlutar til þeirra; skot- 

færi og hlutar til þeirra, þar með 

talin forhlöð; blýhögl 

Framleiðsla úr efnum, 

93.02 eða 93.06 

Framleiðsla úr efnum, 

93.03 eða 93.06 

Framleiðsla úr efnum, 

93.04 eða 93.06 

Framleiðsla úr efnum, 

93.05 eða 93.06 

Framleiðsla úr efnum, 

93.06 

Framleiðsla úr efnum, 

93.07 

94. KAFLI 

Húsgögn og hlutar til þeirra; rúmbotnar, dýnur, púðar og þess 
háttar stoppaðnr húsbúnaður 

Stólar og önnur sæti (þar með tald- 

ir svefnsófar o. þ. h) og hlutar 
til þeirra, þó ekki sæti, er teljast 

til nr. 94.02 

Húsgögn fyrir læknisaðgerðir, þar 

með taldar tannlæknis- og dýra- 

læknisaðgerðir (t. d. skurðarborð, 

rannsóknarborð, sjúkrarúm með 

mekaniskum útbúnaði);  tann- 

læknastólar og önnur slík sæti með 

mekaniskum lyfti- og öðrum 
hreyfiútbúnaði; hlutar til þessara 

húsgagna 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

til 

til þa 

til 

til 

til 

til = 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

94. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

94. kafla
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94.03 

ex 94.04 

ex 94.04 

95.01 

95.06 

95.07 

95.08 

Vara 

Önnur húsgögn og hlutar til þeirra 

Vörur gerðar úr eða bólstraðar 

með eða hið innra úr útböndu 

frauð- eða svampgúmmii; eða úr 

útþöndu frauð- eða svampplasti, 

einnig með yfirklæði 

Aðrar vörur, sem teljast til 94.04 

121 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

    

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

94. kafla 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

44. kafla og eru ekki útþanið frauð- eða 

svampgúmmí eða útþanið frauð- eða svamp- 

plast (ex 39. og 40. kafli) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast 

94. kafla 

95. KAFLI 

Vörur úr útskurðar- og mótunarefnum; unnin úlskurðar- og mótunarefni 

Skjaldbökuskel unnin og vörur úr 
skjaldbökuskel 

Perlumóðir úr 
perlumóður 

unnin og vörur 

Fíilabein unnið og vörur úr fila- 
beini 

Bein unnið og vörur úr beini 

Horn unnið, kórall (náttúrulegur 

eða tilbúinn) og önnur útskurðar- 

efni úr dýraríkinu og vörur úr 

Þessum efnum 

Útskurðarefni úr jurtaríkinu (t. d. 

fílabeinshnetur), unnin, og vörur 

úr þeim 

Harðkol (jet) (þar með harðkola- 

eftirlíkingar úr jarðefnum), raf, 

merskúm, tilbúið raf og tilbúið 

merskúm, unnið, og vörur úr þess- 

um efnum 

Mótaðar eða útskornar vörur úr 

vaxi, steríni, kolvetnissúmmíi úr 

jurtaríkinu, náttúrulegum harpix- 

um (t. d. kópal eða kólófóníum) 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast 

95.01 

Framleiðsla 

95.02 

Framleiðsla 

95.03 

Framleiðsla 

95.04 

Framleiðsla 

95.05 

Framleiðsla 

95.06 

Framleiðsla 

95.07 

Framleiðsla 

95.08 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

ekki 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

teljast 

B16 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til



  

  

Nr. 1. 122 12. febrúar 1970. 

Vara Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

eða mótunardeigi, svo og aðrar 
mótaðar eða útskornar vörur, ót. 

a.; unnið, óhert gelatin (þó ekki 

gelatín, er telst til nr. 35.03) og 

vörur úr óhertu gelatini 

96. KAFLI 

Sópar, penslar, burstar, fjaðrakústar, duftpúðar og sáld 

96.01 Sópar og burstar úr hrisi og öðr- Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
um jurtaefnum, aðeins saman- 96. kafla 

bundið, en ekki fest á haus, með 

eða án skafts 

96.02 Aðrir sópar, penslar og burstar Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
(þar með taldir burstar, sem eru 96. kafla 

hlutar af vélum), málningarrúllur, 

gúmmíþurrkur á skafti (aðrar en 

rúllur) og skaftþögur o. þ. h. 

96.03 Tilbúin knippi til framleiðslu á Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
sópum, penslum og burstum. 96. kafla 

96.04 Fjaðrasópar Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

96. kafla 

96.05 Duftpúðar o. þ. h., úr hvers konar Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

efni 96. kafla 

96.06 Handsíur og handsáld, úr hvers Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

konar efni 96. kafla 

97. KAFLI 

Leikföng, leiktæki og íþróttavörur og hlutar til þessara vara 

97.01 Leikfangsökutæki fyrir börn (t. d. Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

hlaupahjól, barnahjól, þríhjól og 97.01 
stignir barnabílar); brúðuvagnar 

og brúðukerrur 

97.02 Brúður Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
97.02 

97.03 Önnur leikföng; smálíkön til Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

leikja og skemmtunar 97.03
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Vara 
Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

97.04 

97.05 

97.06 

97.07 

ex 97.08 

98.01 

98.02 

98.03 

98.04 

Samkvæmisleiktæki fyrir börn og 

fullorðna (þar með talin borðleik- 

tæki,  ballskákarborð (billard- 

borð), spilaborð (rouletborð) og 

borðtennisútbúnaður) 

Framleiðsla úr 

94.03 eða 97.04 

Grímuballsvörur; skemmtitæki, t. Framleiðsla 

d. til töfrabragða, sjónhverfinga 97.05 

o. þ. h.; jólatrésskraut og annað 

jólaskaut ({t. d. tilbúin jólatré, jóla- 

sokkar o. þ. h.) 

Áhöld, tæki og útbúnaður til fim- Framleiðsla 

leika, aflrauna og annarra íbrótta *97.06 

og útileikja (bó ekki vörur, er 

teljast til nr. 97.04) 

Fiskiðnglar, fiskistengur og annar Framleiðsla 

útbúnaður til stangaveiði; veiði- 97.07 

háfar (t. d. fyrir fisk og fiðrildi), 

tálfuglar, lerkispeglar og annar 

þess háttar veiðiútbúnaður 

Hringekjur, rólur, skotskífur og Framleiðsla 

annar útbúnaður fyrir skemmti- 97.08 

staði 

98. KAFLI 

Ýmsar unnar vörur 

Hnappar, flibbahnappar, erma- Framleiðsla 

hnappar, smellur, smelluhnappar, 98.01 

hnappamót og hnappaefni, 

hnappahlutar 

Rennilásar og hlutar til þeirra Framleiðsla 

Sjálfblekungar, kúlupennar og aðr- 

ir slíkir pennar, pennastengur, 

skrúfblýtantar, renniblýantar o. þ. 

h. og hlutar og fylgihlutar þess- 

ara vara (þó ekki vörur, sem telj- 

ast til nr. 98.04 og 98.05) 

Pennar og pennaoddar 

98.02 

Framleiðsla 

98.03 

Framleiðsla 

98.04 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til
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Vara 

98.05 

98.06 

98.07 

98.08 

98.09 

ex 98.10 

ex 08.11 

ex 98.11 

98.12 

98.13 

Blýantar (aðrir en þeir, er teljast 

til nr. 98.03); ritbýl, litkrít, griffl- 

ar, teiknikol, pastel-, rit- og teikni- 

krít; klæðskera- og billardkrit 

Rit- og teiknispjöld, einnig í 

ramma 

Dagsetningar-, innsiglis- og tölu- 

sctningarstimplar (þar með talin 

tæki til prentunar eða áletrunar á 

vörumiða), ætlað til notkunar í 

höndunum; letur og leturhaldarar 

til handstimplunar 

Ritvéla- og reiknivélabönd o. þ. h., 

einnig á spólum; stimpilpúðar, 

einnig í kössum 

Innsiglislakk og flöskulakk í 

stöngum, plötum eða öðru svip- 

uðu formi; fjölritunar- og valsa- 

massi o. þ. h. gert aðallega úr gela- 

tíni, einnig á pappirs- eða spuna- 

efnagrunni 

Vindla- og vindlingakveikjarar og 

aðrir áþekkir kveikjarar (þar með 

taldir kemískir kveikjarar og raf- 
magnskveikjarar) og hlutar til 

þeirra (þó ekki steinar og kveikir) 

Lauslega formuð trjá- og rótar- 

stykki 

Reykjarpipur; pípuhausar, munn- 

stykki og aðrir pípuhlutar (þó 
ekki lauslega formuð trjá- eða rót- 

arstykki); vindla- og vindlinga- 

munnstykki og hlutar til þeirra 

Greiður, hárkambar o. þ. h. 

Lifstykkjateinar og aðrir slíkir 

teinar til fata eða fatahluta 

12. febrúar 1970. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 

Framleiðsla úr efnum, 

98.05 

Framleiðsla 

98.06 

Framleiðsla 

98.07 

Framleiðsla 

98.08 

Framleiðsla 

98.09 

Framleiðsla 

98.10 

Framleiðsla 

98.11 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

efnum, 

framkvæmd innan svæðisins 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

sem 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

ekki teljast 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

til 

Framleiðsla úr lauslega formuðum trjá- og 

rótarstykkjum (ex 98.11) eða úr efnum, sem 

ekki teljast til 98.11 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

98.12 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

98.13
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98.14 

98.15 

98.16 

99.01 

99.02 

99.03 

  

Vara 

Ilmsprautuílát til snyrtingar o. þ. 

h. og úðarar til þeirra 

Hitaflöskur og önnur hitaeinangr- 
andi ílát, hlutar til þeirra (þó ekki 

innri glerílátin) 

Mannslikön fyrir klæðskera, sýn- 

ingar o. þ. h.; mekanískur og 

hreyfanlegur sýningarútbúnaður í 

búðarglugga o. þ. h. 

Nr. Í. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 
98.14 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

70.12 eða 98.15 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

98.16 

99. KAFLI 

Listaverk, safnmunir og forngripir 

Málverk, teikningar og pastel- 

myndir gerðar í höndunum að öllu 

leyti (þó ekki tæknilegir uppdrætt- 
ir í nr. 49.06, og handskreyttar 

iðnaðarvörur) 

Myndstungur,  prentmyndir og 

steinprentaðar myndir, enda sé 
um frumverk að ræða 

Höggmyndir og myndastyttur, úr 

hvers konar efni, enda sé um frum- 

smíði að ræða 

Framleiðsla úr efnum, sem ekki teljast til 

99. kafla 

Framleiðsla úr 

99. kafla 

efnum, sem ekki teljast til 

Framleiðsla úr 

99. kafla 

efnum, sem ekki teljast til
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Fylgiskjal 3 

Vörulisti Il við Viðauka B 

Skrá yfir ákvarðandi framleiðsluaðferðir, án hundraðshlutamælikvarða 

Almennar inngangsathugasemdir við vörulista II 

1. Við beitingu ákvæða liðs 1(b) í 4. grein við vörur, sem taldar eru fullunnar í þess- 

um vörulista, skal viðeigandi ákvarðandi framleiðsluaðferð framkvæmd við vöruna alla, 

þó að frátöldum hvers kyns umbúðum. 

2. Öll stig framleiðslu vöru frá byrjun ákvarðandi framleiðsluaðferðar skulu fram- 

kvæmd innan svæðisins. 

3. Þegar ákvarðandi framleiðsluaðferð gerir ráð fyrir vali um efni (t. d. „framleitt 

Úr 2... eða úr ........ “), útilokar notkun eins efnis ekki notkun neinna annarra. 

4. Hvað ákvæði ákvarðandi framleiðslnaðferðanna snertir, skal ekkert útiloka notkun: 

(a) efna, sem eru á hráefnaskránni, svo fremi, að við þau hafi verið viðhöfð 

framleiðsluaðferð, sem skýrgreind er í 6. málsgrein 1. reglu í viðauka B, eða 
(b) efna, sem eru af svæðisuppruna. 

5. Þegar vara er merkt með * og hefur inni að halda tvær eða fleiri vefnaðarvörur, 

gildir sú regla, að aðrar vefnaðarvörur en þær, sem eru aðalinnihaldið að þunga, og eru 

í heild ekki meira en 20% af þunga allrar vefnaðarvörunnar í vörunni, þurfa ekki að 

hafa verið framleiddar á svæðinu frá upphafi viðeigandi framleiðsluaðferðar, en geta 
hafa komið inn í framleiðsluna hvenær sem var. Vegna þessa ákvæðis skal litið svo á, 

að eftirfarandi sé ein vefnaðarvara: 

(a) silki og silkiúrgangur; 

(b) endalausar tilbúnar trefjar þeirra tegunda, sem skýrgreindar eru í athuga- 

semd 1(a) við 51. kafla Bruxelles-tollnafnaskrárinnar; 

(c) endalausar tilbúnar trefjar þeirra tegunda, sem skýrgreindar eru í athuga- 

semd 1(Þ) við 51. kafla Bruxelles-tollnafnaskrárinnar; 

(d) stuttar tilbúnar trefjar þeirra tegunda, sem skýrgreindar eru í athugasemd 

1(a) við 51. kafla Bruxelles-tollnafnaskrárinnar; 

(e) stuttar tilbúnar trefjar þeirra tegunda, sem skýrgreindar eru í athugasemd 

1(b) við 51. kafla Bruxelles-tollnafnaskrárinnar; 

(f) spunavörur í sambandi við málm, 

(g) ull; 
(h) annað dýrahár; 
(i) hör og rami; 

(D baðmull; 

(k) önnur spunaefni úr jurtaríkinu, 

6. Á tímabilinu fram til 31. desember 1965 skal ákvarðandi framleiðsluaðferðum, 

sem merktar eru með ** breytt þannig, að þær taki einnig til framleiðslu úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1(a) við 51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 og vöndlar 

(tow) ex 56.02). Þessar ákvarðandi framleiðsluaðferðir, sem ýmist koma til greina, skulu 

gilda eftir 31. desember 1965 nema aðildarríkin ákveði annað. 

7. Í þeim tilvikum, þar sem vikið er að verðmæti efnis eða útflutningsverðmæti full- 

unninnar vöru, skal beitt ákvæðum 3. reglu í viðauka B um virði vara. 

8. Tilvísanir til fjögurra stafa talna, t. d. 53.05, vísa í tollskrárnúmer í Bruxelles-toll- 

nafnaskránni; tilvísanir í kafla eiga við kafla í Bruxelles-tollnafnaskránni. Nema annað komi 

fram af samhenginu, skulu vörulýsingar fullunninna vara og efna túlkaðar í samræmi 

við athugasemdir við flokka og kafla Bruxelles-tollnafnaskrárinnar og reglur um túlkun 

tollnafnaskrárinnar.
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Vara 

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

40. KAFLI 

Náttúrulegt gúmmi (kátsjúk), tilbúið gúmmí (gervigúmmi) og faktis og 
vuðrur úr þessum efnum 

"ex 40.06 Húðað eða gegndreypt spunaefni 

ex 40.10 Vélareimar og færibönd úr tog- 
gúmmíi, sem innihalda spunaefni 

**Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar trefj- 

ar, sem teljast til 53. eða 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum, eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

sangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, sem 

ekki teljast til nr. 40.06 eða 50.—62. kafla 

  Framleitt úr trefjum eða garni (ex 50.-—59. 

kafli); eða úr vefnaði (ex 51.—56. kafli); eða 

úr efnum, sem ekki teljast til nr. 40.10 eða 

50.—62. kafla 

50. KAFLI 

Silki og silkiúrgangur 

*ex50.03 Úrgangur náttúrulegs silkis, 

greiddur eða kembdur, eða á ann- 

an hátt tilbúinn til spuna 

*50.04 Garn úr náttúrulegu silki (þó ekki 

garn úr schappes=silki eða bourette- 

silki), ekki umbúið til smásölu 

*50.05 Garn úr schappe=silki, ekki um- 

búið til smásölu 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar trefj- 

ar, sem teljast til 50., 53. og 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum, eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 

úrgangi náttúrulegra trefja, eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—-62. kafla 

**Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar trefj- 

ar, sem teljast til 53. og 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum; eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, sem 

ekki teljast til 50.—62. kafla 

** Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar trefj- 

ar, sem teljast til 53. eða 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum; eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, sem 

ekki teljast til 50.—62. kafla 
  

* Sjá inngangsathugasemd 5 við þennan vörulista 
** Sjá inngangsathugasemd 6 við þennan vörulista



"50.06 

"90.07 

ex 50.08 

"ex 50.08 

*50.09 

ex 50.09 

ex 50.09 

8 12. febrúar 1970. 

  

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

Garn úr bourette-silki, ekki um- 

búið til smásölu 

Garn úr náttúrulegu silki, sehappe- 
silki og bourette-silki, umbúið til 

smásölu 

Girni (catgut) úr náttúrulegu 

silki 

Eftirlíkingar af girni (catgut) úr 

náttúrulegu silki 

Vefnaður úr náttúrulegu silki (þó 

ekki bourette-silki) 

Vefnaður, litaður, sem hefur inni 

að halda náttúrulegt silki eða 

silkiúrgang (þó ekki bourette- 

silki) minnst 80% af þunga 

Vefnaður, áþrykktur, úr silki eða 

silkiúrgangi (þó ekki bourette- 

silki), sem ekki hefur inni að 

halda meira en 20% af þunga af 
ull eða baðmull samanlagt 

  

** Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53. og 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum, eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 
úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

** Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53. og 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum, eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 

úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr silkiormum (ex 05.15) 

** Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53. og 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum, eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 

úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 
inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

sangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

tollskrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01 

eða vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—-62. kafla 

Framleitt úr trefjum og garni (ex 50.—59. 

kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum og garni (ex 50.—59. 

kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

50.—62. kafla 

* Sjá inngangsathugasemd 5 við þennan vörulista 

** Sjá inngangsathugasemd 6 við þennan vörulista
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Vara 

ex 50.09 Vefnaður, litaður eða áþrykktur, 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Framleitt úr efnum, sem ekki hafa verið lit- 
úr villisilki (svo sem honan, uð eða áþrykkt (ex 50.09), eða úr efnum, 
tussah og shantung), að öllu leyti sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

úr  tussahgarni, framleiddu af 

silkiormum, sem ekki hafa verið 

aldir 

*50.10 Vefnaður úr bourette-silki Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 
um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

tollskrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01 
eða vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

51. KAFLI 

Endalausar tilbúnar trefjar 

"51.01 Garn úr endalausum tilbúnum  **Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 
trefjum, ekki umbúið til smásölu 

"51.02 Einþáttungar, ræmur (tilbúinn 

hálmur og þess háttar) og eftir- 

líkingar af girni (catgut) úr til- 
búnu trefjaefni 

*51.03 Garn úr endalausum tilbúnum 

trefjum, umbúið til smásölu 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53. og 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum, eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 
úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

"*Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53. og 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum, eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 

úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

*"*Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 
trefjar, sem teljast til 53. og 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum, eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 

úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 
  

* Sjá 
** Sjá 
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Vara 
Ákvarðandi framleiðsluaðferð 

framkvæmd innan svæðisins 
  

*51.04 Vefnaður úr endalausum tilbún- 
um trefjum (þar með talinn vefn- 

aður úr einþáttungum og ræmum, 

sem teljast til nr. 51.01 og 51.02) 

ex 51.04 Vefnaður úr endalausum tilbún- 

um trefjum, áþrykktur eða lagð- 
ur fisi 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja, eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

tollskrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01 

eða vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum eða garni (ex 50.—9. 
kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 50. 

—-62. kafla 

52. KAFLI 

Spunavörur í sambandi við málm 

* 52.01 Málmgarn, spunnið úr trefjagarni 

og málmi, eða þakið með málmi 

með hvaða aðferð sem er 

*52.02 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 

** Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53. og 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum, eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 

úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja, eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

tollskrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01 

eða vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

53. KAFLI 

Ull og annað dýrahár 

*53.04 Úrgangur úr ull og öðru dýrahári 

(fingerðu eða grófgerðu), tættur 

eða kembdur (þar með taldar 

tættar tuskur). 

*53.05 Ull og annað dýrahár (fingert eða 

srófgert), kembt eða greitt 

Framleitt úr efni, sem telst til nr. 53.03 eða 

efnum, sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og að því er varðar trefj- 

ar, sem teljast til 53. og 55. kafla, hvorki 
    

* Sjá inngangsathugasemd 5 við þennan vörulista 
** Sjá inngangsathugasemd 6 við þennan vörulista
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Vara 
Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

*53.06 

'53.07 

"53.08 

*53.09 

*53.10 

Garn úr ull, annað en kambgarn 

(woolen varn), ekki umbúið til 

smásölu 

Kambgarn úr ull (worsted yarn), 

ekki umbúið til smásölu 

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

búið til smásölu 

Garn úr hrosshári og öðru gróf- 

gerðu dýrahári, ekki umbúið til 
smásölu 

Garn úr ull, hrosshári eða öðru 

dýrahári (fíngerðu eða - gróf- 

gerðu), umbúið til smásölu 

kembdum eða greiddum; eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, sem 

ekki teljast til 50.—62. kafla 

** Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum, eða úr úrgangi til- 
búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 

úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

**Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum, eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 
úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

** Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum, eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 

úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 5062. kafla 

** Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum, eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 

úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

**a) Framleitt úr náttúrulegum trefjum, ó- 

spunnum og ótvinnuðum, og, að því er varð- 

ar trefjar, sem teljast til 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum; eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

sangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, sem 

ekki teljast til 50.—-62. kafla; 

eða 
  

Í Sjá inngangsathugasemd 5 við þennan vörulista 
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*53.11 Vefnaður úr ull 

dýrahári 

eða fingerðu 

*53.12 Vefnaður úr grófgerðu dýrahári 
eða öðru en hrosshári 

*53.13 Vefnaður úr hrosshári 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

*"*b) framleitt úr trefjum úr koparrayon 
(cuprammoniumrayon) (stuttar trefjar ex 

56.01 eða vöndlar (tow) ex 56.02) eða úr 

efnum, sem teljast til a-liðarins 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

tollskrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01 

eða vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 
um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

tollskrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01 
eða vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 
inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 
gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

tollskrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01 

eða vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

54. KAFLI 

Hör og rami 

"ex 54.01 Hör, greiddur eða á annan hátt 
tilbúinn til spuna 

*ex 54.02 Rami, greitt eða á annan hátt til- 
búið til spuna 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 
um og ótvinnuðum, og að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53., 54. og 55. kafla, 

hvorki kembdum eða greiddum; eða úr úr- 

gangi tilbúinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 

eða úrgangi náttúrulegra trefja eða úr efn- 

um, sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 
um og ótvinnuðum, og að því er varðar 

  

* Sjá inngangsathugasemd 5 við þennan vörulista 
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Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

*54.03 Garn úr hör eða ramí, ekki um- 

búið til smásölu 

*54.04 Garn úr hör eða rami, umbúið 

til smásölu 

*54.05 Vefnaður úr hör eða rami 

trefjar, sem teljast til 53., 54. og 56. kafla, 

hvorki kembdum eða greiddum; eða úr úr- 

gangi tilbúinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 

eða úrgangi náttúrulegra trefja eða úr efn- 

um, sem ekki teljast til 50.—-62. kafla 

**Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53. og 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum, eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 
úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 
sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

**Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53. og 55. kafla, hvorki 
kembdum eða greiddum, eða úr úrgangi til- 
búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 

úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 
inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 
gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

tollskrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01 
eða vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

55. KAFLI 

Baðmull 

ex 55.03 Baðmullarúrgangur, tættur (þar 

með taldar tættar tuskur), hvorki 

kembdur né greiddur 

"55.04 Baðmull, kembd eða greidd 

Framleitt úr baðmullarúrgangi, ótættum (ex 

55.03) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 
trefjar, sem teljast til 53. eða 55. kafla, hvorki 
kembdum eða greiddum; eða úr úrgangi til- 
búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 
gangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 
  

* Sjá inngangsathugasemd 5 við þennan vörulista 
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Vara 
Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

*55.05 

*55.06 

*55.07 

*55.08 

"55.09 

ex 55.09 

Garn úr baðmull, ekki tilbúið til 

smásölu 

Garn úr baðmull, umbúið til smá- 

sölu 

Snúðofin efni úr baðmull 

Handklæðafrottéefni og 

frottéefni úr baðmull 

svipuð 

Annar vefnaður úr baðmull 

Annar vefnaður úr baðmull, lagð- 

ur fisi 

** Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53. og 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum, eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 
úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

** Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53. og 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum, eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 

úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

tollskrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01 

eða vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

tollskrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01) 

eða vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd Í.a. við 

tollskrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01 

eða vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum eða garni (ex 50.—59. 

kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 50. 

—62. kafla 
  

* Sjá inngangsathugasemd 5 við þennan vörulista 
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12. febrúar 1970. 135 

  

Vara 
Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

ex 55.09 

ex 55.09 

56.01 

56.02 

*56.04 

*56.05 

*56.06 

Organdiefni, bleikt eða lituð og 

mersuð og pergamenteruð 

Strigavefnaður með ferhyrnings- 

möskvum, tilskornum í stærðir 

ekki yfir 1% fermetra, með á- 
máluðum eða áþrykktum mynstr- 

um, sem ætlaður er til útsaums 

í höndum 

Framleitt úr garni, óbleiktu og ólituðu (ex 

50.—59. kafli) eða úr efnum, sem ekki telj- 

ast til 5062. kafla 

Framleitt úr trefjum, óspunnum og ótvinn- 
uðum; eða úr striga með aðferð, sem í er 

fólgin áþrykking eða ámálun með hendinni, 

þó þannig, að verðmæti strigans, sem ekki 

er framleiddur innan svæðisins úr trefjum, 

sé minna en 30% af útflutningsverðmæti 

fullunnu vörunnar; eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 5062. kafla 

56. KAFLI 

Stuttar tilbúnar trefjar 

Stuttar tilbúnar trefjar, hvorki 

kembdar, greiddar né að öðru 

leyti undirbúnar undir spuna 

Vöndlar (tow) til framleiðslu á 
stuttum tilbúnum trefjum 

Stuttar tilbúnar trefjar og úrgang- 

ur slíkra trefja, kembdar, greidd- 

ar eða að öðru leyti undirbúnar 

undir spuna 

Garn úr stuttum tilbúnum trefjum 

eða úrgangi slíkra trefja, ekki 

umbúið til smásölu 

Garn úr stuttum tilbúnum trefjum 

eða úrgangi slíkra trefja, umbúið 

til smásölu 

Framleitt úr efnum, sem ekki teljast til 50. 

—62. kafla 

Framleitt úr efnum, sem ekki teljast til 50. 

—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53. og 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum; eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 

úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

** Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að þvi er varðar 

trefjar, sem teljast til 53. og 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum, eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 

úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 5062. kafla 

**Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að þvi er varðar 

trefjar, sem teljast til 53. og 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum, eða úr úrgangi til- 
  

* Sjá 
** Sjá 
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Vara Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

*56.07 Vefnaður úr stuttum tilbúnum 

trefjum eða úrgangi slíkra trefja 

ex 56.07 Vefnaður úr stuttum tilbúnum 

trefjum eða úrgangi slíkra trefja, 

áþrykktur eða lagður fisi 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 

úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 
tollskrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01 
eða vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum eða garni (ex 50.—59. 
kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 
50.—62. kafla 

57. KAFLI 

Önnur spunaefni úr jurtaríkinu; 

*ex 57.01 Hampur (cannabis sativa), greidd- 

ur eða á annan hátt tilbúinn til 

spuna 

*ex 57.02 Manilahampur  (musa textilis), 

greiddur eða á annan hátt tilbú- 

inn til spuna 

*ex 57.03 Júta, greidd eða á annan hátt til- 

búin til spuna 

pappirsgarn og vefnaður úr því 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53., 55. og 57. kafla, 

hvorki kembdum eða greiddum; eða úr úr- 

gangi tilbúinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 
eða úrgangi náttúrulegra trefja eða úr efn- 

um, sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53., 55. og 57. kafla, 

hvorki kembdum eða greiddum; eða úr úr- 

gangi tilbúinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 
eða úrgangi náttúrulegra trefja eða úr efn- 

um, sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53., 55. og 57. kafla, 
hvorki kembdum eða greiddum; eða úr úr- 

gangi tilbúinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 
eða úrgangi náttúrulegra trefja eða úr efn- 

um, sem ekki teljast til 50.—62. kafla 
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Vara 
Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

*ex 57.04 Önnur spunaefni úr jurtaríkinu, 
greidd eða á annan hátt tilbúin 
til spuna 

*57.05 Garn úr hampi 

*57.06 Garn úr jútu 

*57.07 Garn úr öðrum spunaefnum úr 

jurtaríkinu 

57.08 Pappírsgarn 

*57.09 Vefnaður úr hampi 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53., 55. og 57. kafla, 

hvorki kembdum eða greiddum,; eða úr úr- 

gangi tilbúinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 

eða úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efn- 

um, sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

**Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53. og 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum, eða úr úrgangi til- 
búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 

úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 
sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

** Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53. og 55. kafla, hvorki 
kembdum eða greiddum, eða úr úrgangi til- 
búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 

úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

** Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53. eða 55. kafla, hvorki 
kembdum eða greiddum; eða úr úrgangi til- 

þúinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 
úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr efnum, sem ekki teljast til nr. 

57.08 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 
gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

tollskrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01 
eða vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr garni 

úr kókostrefjum (ex 57.07); eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 
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Vara 
Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

*57.10 Vefnaður úr jútu 

*57.11 Vefnaður úr öðrum spunaefnum 

úr jurtaríkinu 

57.12 Vefnaður úr pappirsgarni 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 
gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 
tollskrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01 
eða vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr garni 

ir kókostrefjum (ex 57.07); eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 
tollskrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01 

eða vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr garni 

úr kókostrefjum (ex 57.07); eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr efnum, sem ekki teljast til nr. 

57.08 eða 57.12 

58. KAFLI 

Gólf- og veggteppi; flauel, flos- og chenillevefnaður; bönd, leggingar, snúrur; 
tyll, hnýtt netefni, laufaborðar, knipplingar og útsaumur 

*58.01 Gólfteppi (bar með taldir gólf- 
dreglar og mottur), hnýtt, einnig 

fullfrágengin 

*58.02 Önnur gólfteppi (þar með taldir 
gólfdreglar og mottur), einnig 

fullgerð; kelim, súmak-, karmuni- 

teppi og önnur svipuð teppi, 

einnig fullgerð 

58.03 Handofin  veggteppi  (gobelin, 

flandern, aubusson, beauvais og 

önnur þess konar teppi) og hand- 

útsaumuð veggteppi (með gobelin- 

saumi, krosssaumi o. s. frv.) 

Framleitt úr trefjum eða garni (ex 50.—59. 
kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 
inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða trefjum, sem 

skýrgreindar eru í athugasemd 1.a við toll- 

skrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01 eða 
vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr garni úr 

kókostrefjum (ex 57.07); eða úr efnum, sem 

ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr efnum, sem ekki teljast til nr. 

58.03 
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Vara 
Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

*58.04 

*58.05 

*58.06 

*ex 58.07 

*ex 58.07 

Flauel-, flos- og chenillevefnaður 

(þó ekki vörur þær, er teljast til 

nr. 55.08 og 58.05) 

Ofin bönd og bönd búin til úr 
samanlímdu samhliða garni eða 

trefjum (þó ekki vörur, er teljast 

til nr. 58.06) 

Ofnir einkennismiðar, merki og 

annað þess háttar, ekki útsaumað- 

ir í metramáli eða klipptir niður 

í tiltekna lögun eða stærð 

Chenillegarn, 

(bó ekki 

52.01 og 

hrosshári) 

yfirspunnið garn 

garn, er telst til nr. 

yfirspunnið garn úr 

Fléttur og aðrar hvers konar legg- 

ingar og snúrur í metramáli, skúf- 

ar með hvers konar lagi og annað 

þess háttar 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 
um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

tollskrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01 

eða vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

tollskrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01 

eða vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 5062. kafla 

a) Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gansi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

tollskrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01 

eða vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50—62. kafla 

eða 

bh) Framleitt úr trefjum úr koparravon 

(euprammoniumrayon) (ex 51.01 eða ex 

56.05) eða efnum, sem teljast til a-liðarins 

**Framleitt úir náttúrulegum trefjum, ósnunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 55. kafla, hvorki 

kembdum eða greiddum; eða úr úrgangi til- 

búinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða 

úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

  

* Sjá inngangsathugasemd 5 við þennan vörulista 

** Sjá inngangsathugasemd 6 við þennan vörulista



Nr. 1. 

Vara 

12. febrúar 1970. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

*58.08 

ex 58.08 

*58.09 

58.10 

Tyll og hnýtt netefni, ómynstruð 

Netefni með ferningslaga eða 
tígullaga vefnaði; hnýtt í hverju 
horni, einvörðungu úr baðmull 

eða trefjum, sem skýrgreindar eru 

í athugasemd 1.a. við tollskrár- 
kafla 51 

Tyll og annað netefni (þó ekki 

ofið, prjónað eða heklað), mynstr- 

uð; hand- og vélgerðir laufaborðar 

og knipplingar í metramáli, sem 

ræmur eða mótif 

Útsaumur sem metravara, ræmur 

eða mótif 

tollskrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01 

eða vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—-62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 
um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbá- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

tollskrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01 

eða vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, 

sem ckki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum eða einspunnu garni 

(ex 55. og 56. kafli); eða úr endalausum 
þráðum (ex 51.01 og ex 51.02) algjörlega 

gerðum úr trefjum, sem skýrgreindar eru í 

athugasemd 1.a. við tollskrárkafla 51; eða 

úr efnum, sem ekki teljast til 50.—-62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

tollskrárkafla 51 (stuttar trefjar ex 56.01 

eða vöndlar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, 

sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum eða garni (ex 50.—-59. 

kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

50.—62. kafla 

eða 

framleitt úr trefjum og garni eða óútsaum- 
uðum vefnaði (ex 50.—60. kafli, svo fremi 

sem verðmæti óútsaumaða vefnaðarins sé 

ekki yfir 50% útflutningsverðmætis fullunnu 

vörunnar; eða úr efnum, sem ekki teljast 

til 50.—62. kafla 
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Vara 
Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

59. KAFLI 

Vatt og flóki; seglgarn, línur og kaðlar; gegndreypt og húðuð efni úr spunatrefjum; 
vörur úr spunatrefjum til tækninotkunar og annarrar sérstakrar notkunar 

'59.01 Vatt og vörur úr því; fis, ló og 

hnútar úr spunatrefjum 

“ex 59.01 Dömubindi 

*59.02 Flóki og vörur úr honum, einnig 
segndreypt eða húðað 

ex 59.02 Nálaflóki, einnig gegndreyptur eða 
húðaður 

*59.03 Trefjadúkur og svipaður dúkur úr 

samanlímdu garni og vörur úr 

slíkum dúkum; einnig gegndreypt 

eða húðað 

*ex 59.04 Seglgarn, línur og kaðlar, einnig 

fléttað (að undanskildu einspunnu 

garni úr endalausum tilbúnum 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53. og 55. kafla, 

hvorki kembdum eða greiddum; eða úr úr- 

gangi tilbúinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 

eða úrgangi náttúrulegra trefja, eða úr efn- 

um, sem ekki teljast til 50.—-62. kafla 

Framleitt úr trefjum eða garni (ex 50.—59. 

kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 
50.-—-62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og Ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53. og 55. kafla, 
hvorki kembdum eða greiddum; eða úr úr- 

gangi tilbúinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 

eða úrgangi náttúrulegra trefja, eða úr efn- 

um, sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53. og 55. kafla, 

hvorki kembdum eða greiddum; eða úr 

polypropylene-trefjum, svo fremi sem verð- 

mæti slíkra trefja innfluttra utan svæðis- 
ins eða af uppruna, sem ei verður ákvarð- 

aður, sé ekki vfir 40% útflutningsverðmætis 

fullunnu vörunnar; eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að því er varðar 

trefjar, sem teljast til 53. og 55. kafla, 

hvorki kembdum eða greiddum; eða úr úr- 

gangi tilbúinna trefja, sem teljast til nr. 56.03 

eða úrgangi náttúrulegra trefja, eða úr efn- 

um, sem ekki teljast til 50.—-62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, eða trefj- 

um, sem skýrgreindar eru í athugasemd 

1.a við tollskrárkafla 51, óspunnum og ó- 
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trefjum, sem skýrgreindar eru í 

athugasemd 1.a við tollskrárkafla 

öl) 

"ex 59.04 Einspunnið garn úr endalausum 

tilbúnum trefjum, sem skýrgreind- 

ar eru í athugasemd 1.a við toll- 

skrárkafla 51 

*59.05 Hnýtt net úr seglgarni, línu eða 
kaðli, einnig í tilskornum stykkj- 

um eða fullgerð; tilbúin fiskinet 

úr seglgarni, línu eða kaðli 

*59.06 Aðrar vörur úr garni, seglgarni, 

línu eða kaðli, þó ekki spunavör- 

ur eða vörur úr þeim 

*59.07 Spunavörur, þaktar gúmmilími, 

sterkjuklistri eða öðru þess háttar, 

til bókbands, framleiðslu á hylkj- 

um o. þ. h., afritaléreft (kalker- 

léreft), listmálunarléreft, stifléreft 

(buckram), og annar vefnaður til 

hattagerðar eða svipaðra nota 

tvinnuðum, og, að því er varðar trefjar, sem 

teljast til 53., 56. og 56. kafla, hvorki kembd- 

um eða greiddum; eða úr þræði, sem al- 

gjörlega er unninn úr trefjum, sem skýr- 

greindar eru í athugasemd 1.a við tollskrár- 

kafla 51 og eru endalausir þræðir (ex 51.01 

eða ex 51.02) eða endalausir einspuna þræð- 

ir (ex 59.04); eða úr úrgangi tilbúinna 

trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úrgangi 

náttúrulegra trefja, eða garni úr kókostrefj- 

um (ex 57.07); eða úr efnum, sem ekki telj- 

ast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr efnum, sem ekki teljast til 

50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum eða einspuna garni (ex 

50.—59. kafli); eða úr endalausum þræði 

(ex 51.01, ex 51.02 eða ex 59.04), sem al- 

gjörlega er unninn úr trefjum, sem skýr- 

greindar eru í athugasemd 1.a við 51. kafla; 

eða úr þræði úr kókostrefjum (ex 57.07); 

eða úr efnum, sem ekki teljast til 50.—62. 

kafla 

Framleitt úr trefjum eða einspuna garni (ex 

50.—59. kafli); eða úr endalausum þræði 

(ex 51.01, ex 51.02 eða ex 59.04), sem al- 

gjörlega er unninn úr trefjum, sem skýr- 

greindar eru í athugasemd 1.a við ól. kafla; 

eða úr þræði úr kókostrefjum (ex 57.07); 

eða úr efnum, sem ekki teljast til 50.—62. 

kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 

ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla 
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Vara Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

59.08 Spunavörur,  gegndreyptar eða Framleitt úr trefjum eða garni (ex 50.—59. 

baktar  sellulósaderivötum eða kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

öðru plasti 50.—62. kafla 

59.09 Spunavörur,  gegndreyptar eða Framleitt úr trefjum eða garni (ex 50.—59. 

ex 59.09 

*ex 59.11 

*ex 50.11 

ex 59.12 

ex 59.12 

*59.13 

þaktar olíu eða öðru efni að 

meginstofni úr olíu 

Olíuborinn vefnaður eingöngu úr 

silki 

Spunavörur úr samhliða garni, 

límdu saman með gúmmíi 

Aðrar gúmmíbornar spunavörur, 

að undanskildum plötum, þynn- 
um og böndum úr þöndu gúmmiíi, 

frauðsúmmii eða svampgúmmii, 

sem Í er spunavara 

Spunavörur,  gegndreyptar eða 
húðaðar á annan hátt 

Máluð leiktjöld, málaður bak- 

grunnur í myndastofur og annað 

þess háttar 

Teygjanleg efni (þó ekki prjónuð 

eða hekluð) gerð úr spunatrefj- 

um í sambandi við gúmmíþræði 

kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

50.—-62. kafla 

Framleitt úr efnum, sem ekki teljast til nr. 

59.09 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum, og, að þvi er varðar 

trefjar, sem teljast til 53. og 55. kafla, 

hvorki kembdum eða greiddum; eða úr úr- 

gangi tilbúinna trefja, sem teljast til nr. 

56.03 eða úrgangi náttúrulegra trefja; eða úr 

efnum, sem ekki teljast til 50.—62. kafla og 

ekki eru gegndreyptur spunaþráður (ex 

40.06) 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 

ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla og ekki eru gegn- 

dreyptur spunaþráður (ex 40.06) 

Framleitt úr trefjum eða garni (ex 50.—-59. 

kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

50.—-62. kafla 

Framleitt úr trefjum, garni eða ómálaðri 

spunavöru (ex 50.—59. kafli), eða úr efn- 

um, sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd Í1.a. við 
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59.14 Kveikir úr spunatrefjum, ofnir, 

fléttaðir eða prjónaðir í lampa- 

kveikjara, kerti og annað þess 

háttar; glóðarnetefni hringprjón- 

að og hringlaga glóðarsokkar 

“ex 59.15 Vatnsslöngur og aðrar svipaðar 

slöngur úr spunatrefjum, sem 

innihalda hör eða hamp, sem sam- 

anlagt eru 50% eða meira af þyngd 
spunavörunnar 

ex 59.15 Aðrar vatnsslöngur úr spunatrefj- 

um og svipaðar slöngur 

*59.16 Drifreimar og færi- eða lyftibönd 

úr spunatrefjum, einnig þótt þau 

séu styrkt með málmi eða öðru 

efni 

*ex 59.17 Spunaefni og vörur úr spunatrefj- 

um almennt notaðar til véla eða 

i verksmiðjum, samkvæmt skýr- 

greiningu í athugasemd 5.a við 

59. kafla 

ex 59.17 Síudúkur 
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51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 
ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla, svo fremi sem allir 

Þræðir í 40. kafla huldir með spunavöru séu 

af svæðisuppruna 

Framleitt úr trefjum eða garni, óspunnu og 
ótvinnuðu (ex 50.—-57. kafli) eða úr efn- 

um, sem ekki teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum (ex 50.—57. kafli) eða 

úr efnum, sem ekki teljast til 50—62. kafla 

Framleitt úr trefjum og garni (ex 50.—59. 
kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

sangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

öl. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 

ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

öl. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 

ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—-62. kafla 

Framleitt úr efnum, sem ekki teljast til nr. 

59.17 
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"ex 59.17 Spunavörur (aðrar en ofin spuna- 
felt), almennt notaðar til véla til 

framleiðslu eða frekari meðferð- 
ar á pappirskvoðu, pappir eða 
pappa, þar með taldar rörlaga og 

endalausar spunavörur 

“ex 59.17 Spunavörur aðrar en þær, sem 

skýrgreindar eru í athugasemd 5.a 
við 59. kafla 

Framleitt úr einspuna úr pólyester (ex 
51.02); eða úr efnum, sem ekki teljast til 
50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum og garni (ex 50.—-59. 
kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 
50.—62. kafla 

60. KAFLI 

Prjóna- og heklvörur 

Athugasemd: Að því er vörur þær, sem merktar eru með } snertir, þurfa skreytingar og 
tilheyrandi (þó ekki fóður) ekki að hafa verið framleidd á svæðinu, svo 
sem gert er ráð fyrir í viðkomandi framleiðslulýsingu, en geta verið af 
hvaða uppruna sem er. 

*60.01 Prjónavoð og heklvoð, ekki teygj- 

anleg eða gúmmíborin 

tex60.02 Hanzkar, vettlingar, belgvettling- 

ar, tilbúnir til notkunar 

"ex 60.02 Aðrir hanzkar, vettlingar og belg- 

vettlingar 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 
gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 
sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 

ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum og garni (ex 50.—59. 
kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 
50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 
um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 
gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 
sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

öl. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 

ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla 
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tex 60.03 

"ex 60.03 

tex 60.04 

*ex 60.04 

tex 60.05 

*ex 60.05 

*ex 60.06 

sokkahlifar og 

tilbúið til 
Sokkar, leistar, 

annað þess háttar 

notkunar 

Aðrir sokkar, leistar, sokkahlíifar 

og því um líkt 

Nærfatnaður, tilbúinn til notkun- 

ar 

Annar nærfatnaður 

Ytri fatnaður og aðrar vörur, til- 

búnar til notkunar, þó ekki teppi 

Aðrar vörur undir þessu tollskrár- 

númeri 

Prjóna- og heklvoð, teygjanlegar 

eða gúmmíbornar 

Framleitt úr trefjum og garni (ex 50.—59. 

kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

50.--62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 
um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 

ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum og garni (ex 50.—59. 

kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

50.—.62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd Í.a. við 

51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 

ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—-62. kafla 

Framleitt úr trefjum og garni (ex 50.—59. 

kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 

ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 5062. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 
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tex 60.06 Vörur þeirra tegunda, sem flokk- 

aðar eru undir nr. 60.02—60.05, 

teygjanlegar eða gsúmmíbornar, til- 

búnar til notkunar 

*ex 60.06 Aðrar vörur undir þessu tollskrár- 

númeri 

ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla, svo fremi sem allir 

þræðir eða snúrur, sem huldir eru vefnaði 

og teljast til 40. kafla, séu af svæðisuppruna 

Framleitt úr trefjum og garni (ex 50.—59. 
kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 
um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 
gangi náttúrulegra trefja, eða úr trefjum, 
sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 

ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla 

61. KAFLI 

Fatnaður úr spunavörum og annað, er honum heyrir til 

Athugasemd: Að því er vörur þær, sem merktar eru með í snertir, þurfa skreytingar og 

tilheyrandi (þó ekki fóður) ekki að hafa verið framleidd á svæðinu, svo 

sem gert er ráð fyrir í viðkomandi framleiðslulýsingu, en geta verið af 

hvaða uppruna sem er. 

tex61.01 Ytri fatnaður handa karlmönnum 

og drengjum, tilbúinn til notkun- 

ar 

*ex 61.01 Annar ytri fatnaður handa karl- 

mönnum og drengjum 

Framleitt úr trefjum og garni eða (nema 

hvað snertir fóðrið) úr vefnaði (ex 50.—59. 
kafli), svo fremi sem verðmæti spunavöru 

(að undanteknu fóðri, skreytingum og því 

um líku), sem ekki er framleitt úr trefjum 

eða garni innan svæðisins, sé minna en 
45% af útflutningsverðmæti fullunnu vör- 

unnar; eða úr efnum, sem ekki teljast til 50. 

— 62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 

ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla 
  

* Sjá inngangsathugasemd 5 við þennan vörulista 
í Sjá athugasemd við þennan kafla



148 

  

Vara 

tex 61.02 Ytri fatnaður handa kvennmönnum, 

telpum og smábörnum, tilbúinn 

til notkunar 

tex 61.02 Eftirtalinn ytri fatnaður handa 

kvenmönnum, telpum og smábörn- 

um, tilbúinn til notkunar: kjólar, 

pils, jakkar, buxur (að undan- 

teknum buxum úr vefnaði, sem 

telst til nr. 55.08 og 55.09), drakt- 

ir (sem samanstanda af jakka og 

pilsi eða jakka og buxum) og 

frakkar 

fex 61.02 Útsaumaðar blússur á kvenmenn, 

telpur og smábörn, tilbúnar til 

notkunar, eða tilbúnar og í ekki 

fleiri en sjö ósamansaumuðum 
stykkjum 

tex 61.02 Útsaumaður ytri fatnaður smá- 

barna, tilbúinn til notkunar 

*ex 61.02 Annar ytri fatnaður handa kven- 

mönnum, telpum og smábörnum 

12. febrúar 1970. 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

Framleitt úr trefjum og garni (ex 50.—59. 

kafli); eða úr unnum vefnaði villisilkis 

(svo sem honan, tussah og shantung) að 

öllu leyti úr tussahgarni, framleiddu af 

silkiorminum, svo fremi sem vefnaðurinn 

hafi verið litaður og áþrykktur innan svæð- 

isins (ex 50.09) eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum og garni eða (nema 

hvað snertir fóðrið) úr spunavöru (ex 50. 

—59. kafli), svo fremi sem verðmæti spuna- 

vöru (að undanteknu fóðri, skreytingum 

og því um líku), sem ekki er framleidd úr 

trefjum eða garni innan svæðisins sé minna 

en 45% af útflutningsverðmæti fullunnu 
vörunnar; eða úr efnum, sem ekki teljast 

til 50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum og garni (ex 50.—59. 

kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

50.—62. kafla 
eða 

framleitt úr trefjum og garni eða óútsaum- 

aðri spunavöru (ex 50.—59. kafli), svo fremi 

sem verðmæti allrar óútsaumuðu spunavör- 

unnar (að undanteknum skreytingum og 

því um líku) sé ekki meira en 40% útflutn- 

ingsverðmætis fullunnu vörunnar; eða úr 

efnum, sem ekki teljast til 50—62. kafla 

Framleitt úr trefjum og garni eða (nema 
hvað snertir fóðrið) úr spunavöru (ex 50. 

--59. kafli), svo fremi sem verðmæti spuna- 

vöru (að undanteknu fóðri, skreytingum 

og því um líku), sem ekki er framleidd úr 

trefjum eða garni innan svæðisins sé minna 

en 45% af útflutningsverðmæti fullunnu 

vörunnar; eða úr efnum, sem ekki teljast 

til 50.—-62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 
um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 
    

* Sjá inngangsathugasemd 5 við þennan vörulista 
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tex 61.03 Nærfatnaður handa karlmönnum 

og drengjum (þar með taldir 

flibbar, skyrtubrjóst og ermalin), 

tilbúinn til notkunar 

“ex 61.03 Annar nærfatnaður handa karl- 

mönnum og drengjum 

tex 61.04 Nærfatnaður handa kvenmönnum, 

telpum og smábörnum, tilbúinn 

til notkunar 

*ex 61.04 Annar nærfatnaður handa kven- 

mönnum, telpum og smábörnum 

tex 61.05 Vasaklútar, tilbúnir til notkunar 

tex 61.05 Útsaumaðir vasaklútar, tilbúnir til 
notkunar 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 

ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—-62. kafla 

Framleitt úr trefjum eða garni (ex 50.—59. 
kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 
50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 
um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 

ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum og garni (ex 50.—59. 
kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 
50.—-62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 
um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 

ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—-62. kafla 

Framleitt úr trefjum og garni (ex 50.—-59. 
kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum, garni eða óútsaumaðri 

spunavöru (ex 50.—59. kafli), svo fremi að 

verðmæti óútsaumuðu spunavörunnar (að 

undanteknum skreytingum og því um líku) 
sé ekki meira en 50% af útflutningsverð- 

mæti fullunnu vörunnar; eða úr efnum, sem 
ekki teljast til 50.—62. kafla 

  

* Sjá inngangsathugasemd 5 við þennan vörulista 
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Vara 
Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

*ex 61.05 Aðrir vasaklútar 

tex 61.06 Sjöl, klútar, möttlar, slör, slæður 

og annað þess háttar 

tex 61.06 Sjöl, klútar, möttlar, slör, slæður 

og annað þess háttar, útsaumað 
og tilbúið til notkunar 

*ex 61.06 Aðrar vörur undir þessu tollskrár- 

númeri 

tex 61.07 Slaufur, slipsi og hálsbindi, tilbúin 

til notkunar 

*ex 61.07 Aðrar vörur undir þessu tollskrár- 

númeri 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 
um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 
gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 
ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum og garni (ex 50.— 9. 
kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum, garni eða óútsaumaðri 

spunavöru (ex 50.—59. kafli), svo fremi að 

verðmæti óútsaumuðu spunavörunnar (að 

undanteknum skreytingum og því um líku) 

sé ekki meira en 50% af útflutningsverðmæti 

fullunnu vörunnar; eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 

ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum eða garni (ex 50.—9. 

kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndi- 

ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla 
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Vara 
Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

161.08 

tex 61.08 

tex 61.09 

ex 61.09 

"ex 61.09 

tex 61.10 

*ex 61.10 

Kragar, ermalin, uppslög, brjóst- 

vesti, hálsfellingarlin og annað 

þess háttar, er heyrir klæðnaði 

kvenna og telpna til 

Útsaumaðir kragar, ermalin, upp- 
slög, brjóst, vesti, hálsfellingarlin 

og annað þess háttar, er heyrir 

klæðnaði kvenna og telpna til 

Lífstykki, mjaðmabelti, brjósta- 

haldarar, axlabönd, sokkabönd og 

annað þess háttar (einnig þótt 

vörurnar séu prjónaðar eða hekl- 

aðar), tilbúið til notkunar 

Brjóstahaldarar, mittisbelti, lif- 

stykki,  mjaðmabelti, og svip- 

aður undirklæðnaður líkamshlut- 

um til stuðnings, tilbúið til notk- 

unar 

Vörur, sem tilheyra þessu toll- 

skrárnúmeri, en ekki eru tilbúnar 

til notkunar 

Hanzkar, vettlingar, belgvettling- 

ar, sokkar og leistar, ekki prjónað- 
ir eða heklaðir, tilbúnir til notk- 

unar 

Aðrar vörur undir þessu tollskrár- 

númeri 

Framleitt úr trefjum og garni (ex 50.—59. 

kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 
50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum, garni eða óútsaumaðri 

spunavöru (ex 50.—59. kafli), svo fremi að 

verðmæti óútsaumuðu spunavörunnar sé 
ekki meira en 50% af útflutningsverðmæti 
fullunnu vörunnar; eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum og garni (ex 50.—59. 

kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

50.—-62. kafla 

Framleitt úr efni, sem ekki telst til nr. 61.09. 

svo fremi sem verðmæti efnis, sem flutt er 

inn utan svæðisins eða, sem ekki er vitað 

um uppruna á, sé ekki meira en 40% út- 

flutningsverðmætis fullunnu vörunnar. 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 
um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 

ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum og garni (ex 50.—ó9. 

kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

50.--62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 
sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 
ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla 
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Vara 
Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

tex61.11 Tilbúnir hlutir til fatnaðar (til 

dæmis axlapúðar, belti, ermahlif- 

ar og vasar), tilbúnir til notkunar 

*ex 61.11 Aðrar vörur undir þessu tollskrár- 

númeri 

  

Framleitt úr trefjum og garni (ex 50.—59. 
kafli) eða úr efnum, sem ekki teljast til 

50.—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 
um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 
gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a. við 

51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 

ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla 

62. KAFLI 

Aðrar tilbúnar vörur úr spunaefni 

Athugasemd: Að því er vörur þær, sem merktar eru með í snertir, þurfa skreytingar og 

tilheyrandi (þó ekki fóður) ekki að hafa verið framleidd á svæðinu, svo 

sem gert er ráð fyrir í viðkomandi framleiðslulýsingu, en geta verið af 

hvaða uppruna sem er. 

*162.01 Ferðaábreiður og önnur svipuð 
teppi 

*t62.02 Sængurlin, borðlín, handklæði, 

Þvottaklútar og þurrkur; glugga- 

tjöld og aðrar spunavörur í íbúð- 

ir manna 

tex 62.02 Eftirtaldar vörur  útsaumaðar: 

borðlin, gluggatjöld, smádúkar, 

skreytt hlifðaráklæði á stólbök og 

stólarma, púðaver (ekki úr sæng- 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 

um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 
inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 

sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a við 

51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 
ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 5062. kafla 

Framleitt úr náttúrulegum trefjum, óspunn- 
um og ótvinnuðum; eða úr úrgangi tilbú- 

inna trefja, sem teljast til nr. 56.03 eða úr- 

gangi náttúrulegra trefja; eða úr trefjum, 
sem skýrgreindar eru í athugasemd 1.a við 

51. kafla (stuttar trefjar ex 56.01 eða vöndl- 

ar (tow) ex 56.02); eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla. 

Framleitt úr trefjum, garni eða óútsaumaðri 

spunavöru (ex 50.—59. kafli), svo fremi að 

verðmæti óútsaumuðu spunavörunnar (að 

undanteknum skreytingum og því um líku) 
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Vara 

  

ex 62.02 

*62.03 

*162.04 

urlíni), altarisklæði og annar þess 

háttar búnaður í kirkjur 

Vörur úr striga með ferningsvefn- 

aði, skornar í stykki, sem ekki eru 

stærri en 1% fermetri, með á- 

máluðum mynstrum eða áþrykkt- 

um þeim litum, sem nota skal til 

handútsaums 

Sekkir og pokar til umbúða 

Ábreiður, segl, sóltjöld, utanhúss- 

gluggatjöld og aðrar spunavörur Í 

íbúðir manna 

*162.05 Aðrar tilbúnar spunavörur (þar 

ex 62.05 

með talin snið) 

Aðrar tilbúnar spunavörur í 

stykkjum eða í ræmum, útsaum- 

aðar 

Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 
  

sé ekki meira en 50% útflutningsverðmætis 

fullunnu vörunnar; eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum, óspunnum og ótvinn- 

uðum; eða með aðferðum, þar sem beitt er 

málun eða litaáþrykkingu með hendi á striga 

án mynsturs (ex 55.09), svo fremi sem verð- 

mæti strigans, sem ekki hefur verið fram- 

leiddur úr trefjum innan svæðisins, sé minna 

en 30% útflutningsverðmætis fullunnu vör- 

unnar; eða úr efnum, sem ekki teljast til 50. 

—62. kafla 

Framleitt úr náttúrulegu garni, óspunnu og 

ótvinnuðu; eða úr úrgangi tilbúinna trefja, 

sem teljast til nr. 56.03 eða úrgangi náttúru- 
legra trefja; eða úr trefjum, sem skýrgreind- 

ar eru í athugasemd 1.a við 51. kafla (stuttar 

trefjar ex 56.01 eða vöndlar (tow) ex 56.02); 

eða úr efnum, sem ekki teljast til 50.—62. 

kafla 

Framleitt úr náttúrulegu garni, óspunnu og 

ótvinnuðu; eða úr úrgangi tilbúinna trefja, 

sem teljast til nr. 56.03 eða úrgangi náttúru- 

legra trefja; eða úr trefjum, sem skýrgreind- 

ar eru í athugasemd 1.a við 51. kafla (stuttar 

trefjar ex 56.01 eða vöndlar (tow) ex 56.02); 
eða úr efnum, sem ekki teljast til 50.--62. 

kafla 

Framleitt úr náttúrulegu garni, óspunnu og 

ótvinnuðu; eða úr úrgangi tilbúinna trefja, 

sem teljast til nr. 56.03 eða úrgangi náttúru- 

legra trefja; eða úr trefjum, sem skýrgreind- 

ar eru í athugasemd 1.a við 51. kafla (stuttar 

trefjar ex 56.01 eða vöndlar (tow) ex 56.02); 

eða úr efnum, sem ekki teljast til 50.—62. 

kafla 

Framleitt úr trefjum og garni eða óútsaum- 

aðri spunavöru (ex 50.—-60. kafli), svo fremi 

sem verðmæti óútsaumuðu spunavörunnar 
  

* Sjá inngangsathugasemd 5 við þennan vörulista 
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Vara 
Ákvarðandi framleiðsluaðferð 
framkvæmd innan svæðisins 

  

tex 62.05 Útsaumuð altarisklæði og annar 
þess háttar búnaður í kirkjur 

ex 62.05 Vörur úr striga með ferningsvefn- 

aði, skornar í stykki, sem ekki 

eru stærri en 1% fermetri, með 

ámáluðum mynstrum eða áþrykkt- 

um í litum, sem nota skal til hand- 

útsaums 

sé ekki meira en 50% útflutningsverðmætis 

fullunnu vörunnar; eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum, garni og óútsaumaðri 

spunavöru (ex 50.—59. kafli), svo fremi sem 

verðmæti óútsaumuðu spunavörunnar (að 
undanteknum skreytingum og því um líku) 

sé ekki meira en 50% útflutningsverðmætis 

fullunnu vörunnar; eða úr efnum, sem ekki 

teljast til 50.—62. kafla 

Framleitt úr trefjum, óspunnum og ótvinn- 
uðum; eða með aðferðum, þar sem beitt er 

málun eða litaáþrykkingu með hendi á striga 

án mynsturs (ex 55.09), svo fremi sem verð- 

mæti strigans, sem ekki hefur verið fram- 

leiddur úr trefjum innan svæðisins, sé minna 

en 30% útflutningsverðmætis fullunnu vör- 

unnar; eða úr efnum, sem ekki teljast til 

50.—62. kafla 

  

ft Sjá athugasemd við þennan kafla



12. febrúar 1970. 155 Nr. 1. 

Fylgiskjal 4 

Vörulisti Ill við Viðauka B 

Athugasemdir: Hráefnaskrá 

1. 

2. 

05.01 

05.02 

ex 05.03 

05.04 

05.05 

05.06 

05.08 

05.09 

05.10 

05.11 

05.12 

05.13 

05.14 

05.15 

ex 08.01 

Efnin á lista þessum eru tilgreind með skírskotun til flokkunar þeirra samkvæmt 

Bruxelles-tollnafnaskránni. 

Eftir umsókn þar að lútandi frá aðildarríki er hægt að bæta efnum á hráefna- 

listann, sem teljast til 28. kafla, að því tilskildu, að hlutaðeigandi efni sé ekki 

í verulegum mæli framleitt og útflutt af aðildarríkjum og færsla þess á hrá- 

efnalistann sé nauðsynleg, til þess að vörur, sem framleiddar eru úr þvi, gætu 

notið EFTA-tollmeðferðar. 

Mannshár, óunnið, einnig þvegið og affitað; úrgangur úr mannshári 

Hár og burstir af tömdum svínum og villisvinum; greifingjahár og annað hár til 
burstagerðar; úrgangur úr slíkum burstum og hári 

Hrosshár, þó ekki liðað, og hrosshársúrgangur, einnig sett á undirlag eða á milli 

laga, úr öðrum efnum 

Þarmar, blöðrur og magar, heilt eða í stykkjum, úr öðrum dýrum en fiskum 

Fiskúrgangur 

Sinar og taugar; afklippur og þess háttar úrgangur af óunnum húðum og skinn- 

um 

Bein og hornsló, óunnið, affitað, lauslega lagað til, en ekki formað, sýrumeðfarið 

eða gelatinsneytt; mjöl og úrgangur úr beinum og hornsló 

Horn, hófar, neglur, klaufir, klær og nef af dýrum, óunnið eða lauslega lagað 

til, en ekki formað, og úrgangur og mjöl úr þessum vörum, hvalskíði og þess hátt- 

ar, óunnið eða lauslega lagað til, en ekki formað, og skiðishár og úrgangur frá 

þessum vörum 

Fílabein, óunnið eða lauslega lagað til, en ekki formað; mjöl og úrgangur frá 

filabeini 

Skjaldbökuskeljar (skildir og plötur), óunnar eða lauslega lagaðar til, en ekki 

formaðar; 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 

Svampar, náttúrulegir 

Ambra, bifurbelgur, desmerkattardeig og moskus; spanksflugur; gall, einnig 

þurrkað; afurðir úr dýraríkinu af því tagi, sem notað er við lyfjagerð, nýjar. 
z 

kældar, frystar eða meðfarnar á annan hátt til bráðabirgða vegna geymslu 

Afurðir úr dýraríkinu, ót. a., dauð dýr þeirra tegunda, sem 1. og 3. kafli taka 

til, óhæf til manneldis 

Kókoshnetur, parahnetur og akajuhnetur, nýjar eða þurrkaðar, með eða án 

hnotskurnar 

08.05 Hnetur aðrar en bær, sem teljast til nr. 08.01, nýjar eða þurrkaðar, með eða án 

hnotskurnar 

08.13 Hýði af melónum eða sitrusávöxtum, nýtt, fryst, þurrkað eða lagt í saltlög, 

09.01 

brennisteinssýrling eða önnur efni til varnar skemmdum um stundarsakir 

Kaffi, óbrennt eða brennt, einnig kaffeinsneytt; kaffiskurn og kaffihýði; kaffi- 

líki, sem inniheldur eitthvað af kaffi



ex 12.08 

12.09 

13.01 

13.02 

ex 13.03 

14.01 

ex 14.02 

ex 14.03 

14.04 

ex 14.05 

15.05 

ex 15.11 

15.14 

15.15 

15.16 

15.17 

18.01 
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Te 

Maté 

Pipar af tegundinni piper; piment (allrahanda) af tegundunum capsicum eða 
pimenta 

Vanilla 

Kanill og kanilblóm 

Negull, heill, negulnaglar og negulstilkar 

Múskathnetur, múskatblóm og kardamómur 

Anís, stjörnuanís, finkull, kóríandrí, rómverskt kúmen, kúmen og einiber 

Blóðberg, safran, lárviðrarlauf; annað krydd 

Olíufræ og olíurík aldin, heil eða sundurskorin 

Mjöl úr jarðhnetum, ekki fitusneytt 

Plöntur og plöntuhlutar (þar með talin fræ og aldin af trjám, runnum og öðrum 
plöntum), sem aðallega er notað til framleiðslu á ilmvörum, lyfjavörum eða 
efnum til varnar gegn skordýrum, sveppum eða þess háttar, nýir eða þurrkaðir, 
heilir, sundurskornir, malaðir eða muldir 

Aldinkjarnar og önnur jurtaefni, sem aðallega eru notuð til manneldis, ót. a. 

Hálmur og hýði af korni, óunnið eða saxað, en ekki frekar unnið 

Hráefni úr jurtaríkinu aðallega notuð til litunar og sútunar 

Skellakk, kornlakk, staflakk og önnur jurtalökk; kolvetnisgimmi úr jurtarík- 
ríkinu; náttúrulegir harpixar, súmmíharpixar og balsöm 

Jurtasafar og extraktar úr jurtaríkinu; plöntuslím og hleypinefni unnin úr efn- 

um úr jurtaríkinu, önnur en agar-agar 

Jurtaefni aðallega notuð til körfugerðar og annars fléttiiðnaðar, svo sem hreins- 

aður, bleiktur eða litaður hálmur, víðigreinar, reyr, sef, spanskreyr, bambus, 

raffiabast og lindibast 

Jurtaefni aðallega notuð sem tróð eða til bólstrunar, einnig sett á undirlag eða 

milli laga úr öðrum efnum 

Jurtaefni aðallega notuð til burstagerðar, einnig í knippum eða hespum nema 

agavatrefjar settar í undirlag eða milli lasa úr öðrum efnum 

Hörð fræ, kjarnar, skurnir og hnetur til útskurðar, svo sem fílabeins- og stein- 

hnetur 

Önnur efni úr jurtaríkinu, ót. a., ekki sett í undirlag eða milli laga úr öðrum 

efnum 

Ullarfeiti og feitiefni unnin úr henni (hér með talið lanólin) 

Glvseról, hrátt og glyseróllútur 

Spermacet (hvalraf), hrátt, pressað eða hreinsað, einnig litað 

Býflugnavax og annað skordýravax, einnig litað 

Vax úr jurtaríkinu, einnig litað 

Leifar frá hreinsun á feiti, feitri olíu eða vaxi úr jurta- og dýraríkinu 

Kakaóbaumir, heilar eða muldar, einnig brenndar
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18.02 

18.03 

18.04 

ex 23.03 

24.01 

25.01 

25.02 

25.03 

25.04 

25.05 

25.18 

25.19 

Kakaóhýði og kakaóúrgangur 

Kakaódeig (þar með talið kakaódeig í stykkjum), einnig þótt feitin hafi verið 
dregin úr því 

Kakaósmjör (feiti eða olia) 

Úrgangur, sem fellur til við framleiðslu úr sykri; úrgangsefni frá sterkjugerð 

Tóbak óunnið; tóbaksúrgangur 

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

upplausnir og sjór 

Brennisteinskís, ekki brenndur 

Brennisteinn hvers konar, þó ekki þurreimdur (sublimed), felldur eða hlaup- 

kenndur (collodial) 

Náttúrulegt grafit 

Náttúrulegur sandur, hvers konar, einnig litaður, þó ekki málmsandur, sem 

telst til nr. 26.01 

Kvarz (þó ekki náttúrulegur sandur); kvarzitsteinn, einnig í söguðum eða til- 
höggnum stykkjum, en ekki slípaður eða frekar unninn 

Leir (t. d. kaólin og bentonit), andalúsit, cyanit, sillimanit, einnig brennt (þó 

ekki þaninn leir, sem telst til nr. 68.07); múllit, chamotteleir og dinasleir 

Krit 

Jarðlitir, einnig brenndir eða blandaðir innbyrðis; náttúrulegur járngljásteinn 

Náttúruleg kalsíum- og kalsíumálfosföt, apatit og kalsíumfosfatrik krit 

Náttúrulegt baríumsúlfat (þungspat), náttúrulegt baríumkarbónat (witherit), 
einnig brennt (þó ekki baríumoxyd) 

Kísilsalli og önnur þess konar kisilsýrurík jarðefni (t. d. kísilgúr, infúsóriujörð, 
diatómjörð) með rúmþyngd í eða minna, einnig brennt 

Vikursteinn (pimpsteinn); smergill; náttúrulegt kórund, náttúrulegt granat og 
önnur náttúruleg slípiefni, einnig hitameðfarin 

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

frekar unninn 

Marmari, travertin og annar kalksteinn til höggmyndagerðar eða bygginga, 

sem hefur rúmþyngd 2,5 eða meira, og alabastur, einnig í söguðum eða til- 
höggnum stykkjum, en ekki slípað eða frekar unnið 

Granít, porfyr, basalt, sandsteinn og steinn til höggmyndagerðar eða bygginga, 

einnig í söguðum eða tilhöggnum stykkjum, en ekki slípað eða frekar unnið 

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 hitameð- 

farið; korn og spænir (einnig hitameðfarið) og duft þeirra steintegunda, sem 

teljast til nr. 25.15 eða 25.16 

Dólómit, einnig brennt, og dólómit í söguðum eða tilhöggnum stykkjum, en ekki 
slipað eða frekar unnið; samrunnið dólómit (þar með tjöruborið dólómit) 

Náttúrulegt magnesiumkarbónat (magnesit) einnig brennt (þó ekki magnesíum- 

oxyd)



Nr. 1. 

25.20 

25.21 

25.22 

ex 25.23 

25.25 

25.25 

25.26 

25.27 

25.28 

25.29 

25.30 

25.31 

25.32 

26.01 

26.02 

26.03 

26.04 

ex 27.01 

ex 27.01 

27.02 

27.03 

27.04 

21.05 

21.05 

27.06 

27.07 

27.08 
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Gips, anhydrit, brennt gips, einnig litað eða lítils háttar bætt mýkingarefnum 
(þó ekki gips til tannlækninga) 

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

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

umhydroxyd) 

Portlandssement, alúminatsement, slaggsement og annað hydróliskt sement, 
einnig litað, en ekki sem sementsgjall 

Asbest 

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

er úr samanlímdu, en ekki frekar unnu merskúmi eða rafi; harðkol (jet) 

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

Náttúrulegt steatit, einnig í söguðum eða tilhöggnum stykkjum, en ekki slípað 

eða frekar unnið; talk (talksteinn) 

Náttúrulegt krýólit eða náttúrulegt chiolit 

Náttúruleg arsensúlfíd 

Óhreinsuð, náttúruleg bóröt og efni unnin úr þeim, einnig brennd, þó ekki 

bóröt unnin úr saltupplausnum, sem fyrir eru í náttúrunni; óhreinsuð náttúru- 

leg bórsýra, sem í eru 85% eða minna af bórsýru (H3BOs) miðað við þurrefnið 

Feldspat, leucit, nefelin og nefelsyenit; flússpat 

Náttúrulegt strontíumkarbónat (einnig brennt), þó ekki strontiumoxyd; jarð- 
efni ót. a.; brotin leirvara 

Málmgrýti, einnig hreinsað og brennt, brennisteinskis (pyrit) og önnur nátt- 
úruleg járnsúlfíid 

Gjall, sindur og annar úrgangur frá járn- eða stálframleiðslu 

Aska og annar úrgangur (þó ekki frá járn- eða stálframleiðslu), sem málmur 
er í eða málmsambönd 

Annað gjall og aska, ót. a., (þar með talin þangaska) 

Steinkol, þó ekki, ef steinkolin eru eftir sem áður steinkol eftir að vinnsluað- 

ferð hefur verið beitt innan svæðisins 

Steinkolatöflur og annað fast eldsneyti unnið úr kolum 

Brúnkol og brúnkolatöflur 

Mór, mótöflur og mómylsna 

Koks og hálfkoks úr steinkolum, brúnkolum eða mó 

Gaskoks 

(bis) Kolagas, vatnsgas, viðarkolagas og slíkt gas 

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 

Olíur og önnur efni framleidd með eimingu úr háhitaðri koltjöru, aðrar olíur 

og efni, sem nefnt er í 2. athugasemd við þennan kafla 

Koltjörubik og annað bik, unnið úr koltjöru eða annarri jarðtjöru
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27.09 

27.10 

2111 

27.12 

21.13 

27.14 

27.15 

27.27 

ex 28.01 

28.02 

28.03 

ex 28.04 

ex 28.05 

ex 28.50 

ex 28.42 

ex 28.50 

31.01 

ex 31.02 

Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, óhreinsaðar 

Jarðoliur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, hreinsaðar; vörur 

ótaldar annars staðar, sem í eru minnst 70% af jarðolíium eða olíum fengnum 

úr tjörukenndum steinefnum miðað við þunga, enda séu þessar olíur einkenn- 

andi fyrir vörurnar 

Petróleumgas og önnur loftkennd kolvatnsefnissambönd 

Vaselin 

Parafin, smákristallað vax, móvax, ósókerit, ceresín, montanvax og aðrar vax- 

tegundir af minerölskum uppruna 

Jarðolíubitúmen, jarðolíukoks og önnur úrgangsefni frá jarðolíu eða olíum 

fengnum úr tjörukenndum steinefnum 

Bitúmen og asfalt, náttúrulegt, bitúmenskifa, asfaltsteinn og tjörusandur 

Rafmagn 

Joð 

Brennisteinn, þurreimdur (sublimed) eða felldur; hlaupkenndur (collodial) 

Kolefni (t. d. sót, antracensvart og acetylensvart) 

Talluríum 

Lithíum; kvikasilfur 

Áloxyd 

Kalíumkarbonat, vatnsfritt 

Úraníumúrgangur 

Gúanó og önnur náttúruleg áburðarefni úr jurta- og dýraríkinu, einnig blönduð 

saman, enda hafi efnin ekki sætt kemiskri meðferð 

Natríumnitrat, náttúrulegt 

ex 31.04 Hrá, náttúruleg kalíumsölt (carnallite, kainite, sylvinite etc.); kalíumklórid 

32.04 

ex 33.01 

ex 34.04 

38.06 

38.07 

38.08 

38.09 

38.10 

ex 38.19 

Litarefni úr jurtaríkinu (þar með taldir viðarlitarextraktar og aðrir litarex- 

traktar úr jurtaríkinu, þó ekki indigó) eða úr dýraríkinu 

Rokgjarnar olíur aðrar en eucalyptusolia, fljótandi eða fastar; resinóid 

Efnafræðilega meðhöndlað montanvax og blöndur þess 

Innsoðinn súlfitlútur 

Terpentínuolia og önnur upplausnarefni úr terpenum framleidd með eimingu 

eða annarri aðferð úr viði barrtrjáa (t. d. balsam-, trjá- og súlfatterpentína), 

óhreinsað díapenten, óhreinsað cymen, „pine-oil“ 

Kólófónium og harpixsýrur ásamt derivötum þeirra (þó ekki harpixesterar, er 

teljast til nr. 39.05), harpixkjarni (pínólin) og harpixolíur 

Viðartjara; viðartjöruolíiur (þó ekki upplausnarþynnar, er teljast til nr. 38.18); 
viðarkreósót, óhreinsað metanól, acetónolía 

Bik úr jurtaríkinu, hvers konar; bruggarabik og annað þess konar að megin- 

efni úr kólófóníium eða biki úr jurtaríkinu; kjarnabindiefni (fyrir mótasand) 

að meginefni úr harpixefnum 

Blöndur af alkýlum með lágri pólymerisationsgráðu



40.01 

40.02 

40.03 

40.04 

ex 40.05 

ex 40.15 

41.01 

43.01 

44.01 

44.02 

44.03 

44.04 

44.05 

45.01 

47.01 

47.02 

50.01 

50.02 

50.03 

53.01 

53.02 

53.03 

53.04 

54.01 

54.02 

55.01 
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Náttúrulegt gúmmiílatex, einnig blandað tilbúnu gúmmilatexi; forvúlkaniserað 
náttúrulegt gúmmiílatex; náttúrulegt gúmmí, balata, gúttaperka og áþekk nátt- 

úruleg teygjanleg efni 

Tilbúið gervilatex; forvúlkaniserað gervilatex; gervigúmmíi; faktis unnið úr 

olíum 

Endurunnið gúmmí 

Úrgangur og afklippur af toggúmmii; slitnar vörur úr toggúmmiíi, sem aðeins eru 

hæfar til endurvinnslu á gúmmíi 

Óvúlkaniserað náttúrulegt gúmmíi eða gervigúmmi, sem fyrir eða eftir útfell- 

ingu hefur annað hvort verið blandað sóti eða kísilsýru (með eða án viðbótar 
af jarðolíu) í hvers konar mynd, sem þekkt er undir heitinu „masterbatch“ 

Úrgangur af harðgúmmii og duft úr því 

Húðir og skinn, óunnin (ný, söltuð, þurrkuð, pækluð eða kölkuð), einnig klof- 

in, hér með taldar gærur 

Loðskinn óunnin 

Eldsneyti úr trjáviði, í bolum eða bútum, greinar og hríslur í böggum; viðar- 
úrgangur, þar með talið sag 

Viðarkol (þar með talin kol úr hnetuskurn), einnig samanlimd 

Trjábolir óunnir, einnig þótt börkurinn og greinar hafi verið teknar af 

Trjábolir, kantaðir á tveimur eða fjórum hliðum, en ekki frekar unnir 

Trjáviður, sagaður eftir endilöngu, flettur eða birktur, en ekki frekar unn- 

inn, meira en 5 mm að þykkt 

Náttúrulegur korkur, óunninn, mulinn eða malaður; korkúrgangur 

Pappirsmassi, vél- eða kemiskt unninn úr hvers konar trefjaefni úr jurtaríkinu 

Úrgangspappir og úrgangspappi; úrgangsvörur úr pappir eða pappa aðeins 

hæfar til pappírsgerðar 

Silkiormahjúpar, sem nota má til afvinzlu 

Náttúrulegt silki, óspunnið 

Úrgangur náttúrulegs silkis (þar með talið chappe-silki, bourette-silki og silki- 
ormahjúpar, sem ekki er hægt að nota til afvinzlu ásamt uppkembdum silki- 
vefnaði) 

UL, hvorki kembd né greidd 

Annað dýrahár (fíngert eða grófgert), hvorki kembt né greitt 

Úrgangur úr ull og öðru dýrahári (fingerðu eða srófgerðu), þó ekki tættur eða 

kembdur 

Úrgangur úr ull og öðru dýrahári (fingerðu eða grófgerðu), tættur eða kembdur 
(þar með taldar tættar tuskur) 

Hör, óunninn eða tilreiddur, þó ekki spunninn; hörruddi og úrgangur úr hör 

(þar með taldar tættar tuskur) 

Ramí, óunnið eða tilreitt, þó ekki spunnið; ramiruddi og úrgangur úr rami (þar 

með taldar tættar tuskur) 

Baðmull, hvorki kembd né greidd
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5ð.02 

55.03 

56.03 

57.01 

57.02 

57.03 

57.04 

ex 57.07 

63.02 

70.01 

70.02 

71.01 

ex 71.02 

71.03 

71.04 

ex 71.05 

ex 71.07 

ex 71.09 

ex 71.09 

71.11 

13.01 

13.02 

13.03 

13.04 

73.05 

73.09 

Baðmullarlinters 

Baðmullarúrgangur (þar með taldar tættar tuskur), hvorki kembdur né greiddur 

Úrgangur úr stuttum tilbúnum trefjum (þar með talinn garnúrgangur og tættar 

tuskur), hvorki kembdur, greiddur né að öðru leyti undirbúinn undir spuna 

Hampur (cannabis sativa), óunninn eða tilreiddur, þó ekki spunninn; hampruddi 

og úrgangur úr hampi (þar með talinn garnúrgangur, tættar tuskur og tættar lin- 

ur og kaðlar) 

Manilahampur (musa textilis), óunninn eða tilreiddur, þó ekki spunninn, hamp- 
ruddi og úrgangur úr hampi (þar með talinn garnúrgangur, tættar tuskur og tætt- 

ar línur og kaðlar) 

Júta, óunnin eða tilreidd, þó ekki spunnin; ruddi og úrgangur úr jútu (þar með 
talinn garnúrgangur, tættar tuskur og tættar línur og kaðlar) 

Önnur spunaefni úr jurtaríkinu, óunnin eða tilreidd, þó ekki spunnin; ruddi og 

úrgangur úr þessum spunaefnum (þar með talinn garnúrgangur, tættar tuskur og 

tættar linur og kaðlar) 

Garn úr kókostrefjum 

Notaðar og nýjar tuskur, úrgangur og slitnar vörur úr seglgarni, línu eða kaðli 

Glerbrot og annar glerúrgangur, glermassi (þó ekki optiskt gler) 

Glerungur og smelt í massa, stöngum eða pípum 

Náttúrulegar perlur, óunnar eða unnar (þar með taldar óflokkaðar perlur að- 

eins dregnar á þráð vegna flutnings), en ekki uppsettar, inngreyptar eða flokk- 

aðar í festi saman á þráð 

Eðalsteinar og hálfeðalsteinar aðrir en demantar boraðir til notkunar í mótum 

fyrir virdrátt og þrýstirafmagnskvarz í plötum og stöngum 

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 

Dufi og agnir úr náttúrulegum eða tilbúnum eðalsteinum eða hálfeðalsteinum 

Silfur, óunnið, einnig legerað 

Gull, óunnið, einnig legerað 

Platína og aðrir platínumálmar, óunnir, einnig legeraðir 

Ólegeraðar platinuplötur og ólegeraðar palladíumplötur, að þykkt 6 mm eða 
meira 

Afklippur, mylsna og annar góðmálmsúrgangur 

Hrájárn, steypujárn og spegiljárn, í klumpum, drumbum, stykkjum eða með ann- 

arri áþekkri lögun 

Járnlegeringar 

Úrgangur og brot af járni eða stáli 

Kornað járn eða stál, einnig flokkað; vírkúlur úr járni eða stáli 

Járn- eða stálduft; járn- eða stálsvampur 

Alhæfiplötur (universal plates) úr járni eða stáli (þó aðeins til notkunar í 
framleiðslu vara, sem teljast til 84.—-90. kafla) 

B21



7311 

73.12 

73.13 

ex 73.15 

74.01 

74.02 

75.01 

ex 75.02 

ex 75.03 

75.05 

76.01 

71.01 

ex 77.04 

78.01 

79.01 

80.01 

ex 81.01 

ex 81.02 

ex 81.03 

ex 81.04 
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Stengur (einnig virstengur) úr járni eða stáli, heitvalsaðar, slegnar, þrykktar 

eða kaldunnar; jarðborspípur úr stáli (þó aðeins til notkunar í framleiðslu 

vara, sem teljast til 84.—90. kafla) 

Prófiljárn og -stál heitvalsað, þrykkt eða kaldunnið; þilstál með boruðum eða 
slegnum götum eða án gata, einnig samsett (þó aðeins til notkunar í framleiðslu 

vara, sem teljast til 84.—90. kafla) 

Bönd úr járni eða stáli, heit eða kaldvölsuð (þó aðeins til notkunar í framleiðslu 

vara, sem teljast til 84.--90. kafla) 

Þynnur og plötur úr járni eða stáli, heit- eða kaldvalsaðar (þó aðeins til notk- 

unar Í framleiðslu vara, sem teljast til 84.--90. kafla) 

Stállegeringar og kolefnisríkt stál með sama lagi og tilgreint er í nr. 73.09— 
73.13 (þó aðeins til notkunar í framleiðslu vara, sem teljast til 84.—90. kafla) 

Koparsteinn; óunninn kopar (einnig hreinsaður); koparúrgangur og brotakopar 

Koparforlegeringar (master alloys) 

Nikkilsteinn, nikkilspeis, önnur millistigsframleiðsla á nikkli, óunninn nikkill 

(þó ekki forskaut (electro-plating anodes), er teljast til nr. 75.05), nikkilúrgang- 

ur og Þbrotanikkill 

Stengur úr nikkilkoparlegeringum, sem innihalda yfir 60% að þunga af nikkli 

Nikkilduft og nikkilflögur 

Forskaut úr nikkli (þar með talin forskaut framleidd við rafgreiningu), unnin 

og óunnin 

Ál óunnið, álúrgangur og brotaál (þó aðeins til notkunar í framleiðslu vara, 

sem ekki teljast til nr. 76.01) 

Magnesium óunnið; úrgangur (þó ekki spænir af jafnri stærð) og brotamagnesíum 

Beryllíum, unnið eða óunnið, og vörur úr því 

Blý óunnið (þar með talið blý með silfurinnihaldi); blýúrgangur og brotablý 

Zink óunnið; zinkúrgangur og brotazink 

Tin óunnið; tinúrgangur og brotatin 

Wolframúrgangur og brotawolfram 

Molybden óunnið, molybdenúrgangur og brotamolybden 

Tantalúrgangur og Þrotatantal 

Ólegerað og óunnið vismút, kadmium, kóbalt, gallíum, indíum, thallíum; úr- 

gangur og brot úr antímon, vismút, kadmium, kóbalt, króm, gallíum, germani- 
um, hafníum, indíum, mangan, niob (kolombium), rheníum, thallíum, thórium, 

títan, úraníum breytt í U 235, vanadin og zirkon
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Fylgiskjal 5 

EFTA-skilríki 

Reglur 

1. EFTA-skilríki skulu útbúin með því að 

fylla út eyðublöð þau, sem sýnishorn eru 

af í þessum kafla, bæði með íslenzkum texta 

og enskum. Heimilt er að nota eyðublöð með 

texta á öðrum opinberum málum aðildar- 

ríkja, svo fremi að um löggilta þýðingu á 

hlutaðeigandi mál sé að ræða. 

2. Eyðublöð 1, 2, 3 og 4, Viðbótar EFTA- 
yfirlýsing fyrir endurútflutning og Fram- 

haldsblað skulu öll prentuð á stöðluðu 
pappirsstærðina A4 (210x297 mm). 

3. Yfirlýsingar, sem gefnar eru á vöru- 

reikningi, geta verið prentaðar, stimplaðar 

eða vélritaðar á neðri hluta eða á bakhlið 

vörureiknings. Þegar vörureikningur er á 
fleiri en einu blaði, skal yfirlýsingin vera 

á sama blaði og heildarupphæð reikningsins. 

Yfirlýsingar, sem gefnar eru á vörureikn- 

ingi, má því aðeins nota, að framleiðandi 

og útflytjandi vörunnar séu sami aðilinn. 

4. Skilríkin skulu útbúin skv. þeim leið- 

beiningum, sem á eyðublöðunum eru, en 

að öðru leyti skal farið eftir svofelldum 

reglum: 

Tilv.nr.: Tilvísunarnúmer þarf því aðeins 

að tilgreina, að notað sé framhaldsblað. 

Tilv.nr. getur t. d. verið númer vörureikn- 

ings. 

Dálkur fyrir vörulýsingu o. fl.: Í þennan 

dálk má einnig færa vörur, sem EFTA-toll- 

meðferðar er ekki krafizt fyrir. Þær færsl- 

ur verður þá að strika yfir, og sá, er undir- 

ritar skilríki, verður að setja fangamark sitt 

við hverja útstrikun. Þegar EFTA-yfirlýs- 

ing er gefin á vörureikningi (yfirlýsing Ía 

(A), Ía (B), Ía (C), la (Varahlutir), 1b og 
  

1) Áframseldar vörur eru þær vörur, sem meðalgönguaðili kaupir 
áfram til innflytjanda í öðru aðildarríki, þó að vörurnar séu sendar 

frá því ríki, sem þær voru keyptar í. 

1b (Varahlutir)) og á honum er dálkur, 

nefndur „Upprunaákvörðunarregla“, er ekki 

þörf yfirstrikunar í vörulýsingardálkinum, 

ef rituð eru í fyrrgreindan dálk með yfir- 

skriftinni „Upprunaákvörðunarregla“ orðin 

„NON EFTA“ við hverja hlutaðeigandi 
vörueiningu, og enn fremur, ef beint fyrir 

ofan undirskrift yfirlýsingarinnar er bætt 

við orðunum: „Yfirlýsing þessi tekur ekki til 

Þeirra vara, sem merktar eru „NON EFTA“ 

í dálkinn „Upprunaákvörðunarregla“ “. Nota 

skal orðin „NON EFTA“ án tillits til þess, 

á hvaða máli upprunayfirlýsingin er gefin. 

Ef vörulýsingardálkurinn er ekki fylltur, 

skal draga skástrik e. þ. h. yfir flöt þann, 

sem ónotaður er, svo að frekari færslum 

verði ekki komið við eftir undirskrift. 

Upprunaákvörðunarregla: Upplýsingar í 

þessum dálki verða að vera í samræmi við 
2 

skýringar, sem á eyðublöðunum eru. 

Þyngd eða magn: Þegar þyngd er til- 

greind, skal þess getið, hvort um brúttó- 

eða nettóþyngd sé að ræða. 

Undirskrift; Undirskrift á að vera hand- 

rituð; notkun rithandarstimpla er því ó- 

heimil. Hins vegar er heimilt að hand- 

rita undirskrift á „fjölritunar-master“, sem 

ætlaður er til samfelldrar útfyllingar margra 

tegunda eyðublaða. 

Framhaldsblöð: Ef notuð eru framhalds- 

blöð, skal tilvísunarnúmer vera á aðalblaði 

ásamt upplýsingum um, hve framhalds- 

blöðin eru mörg. Tilvísunarnúmerið skal 

skrá á hvert framhaldsblaðanna, sem skulu 

öll tölusett og undirrituð. 

Áframseldar vörur:1) Þegar útbúið er 
EFTA-skírteini fyrir áframseldar vörur, 

  

í aðildarríki og selur 
beint til innflytjanda
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skal nota eyðublað 3. Sé við útgáfu á EFTA- 

skírteini fyrir áframseldar vörur byggt á 

öðru EFTA-skirteini á eyðublaði 3, útgefnu 

af yfirvaldi eða löggiltum samtökum í því 

aðildarríki, sem vörurnar voru framleiddar 

í, skal skrifa í 3. tl. skírteinisins (Athuga- 

semdir) svofelldan texta: „Vottorðið í 2. tl. 

grundvallast á EFTA-skírteini, eyðublaði 3“. 

5. Framleiðandi vöru er sá einnig talinn, 

sem fær öðrum vörur sínar í hendur á ann- 

an hátt en með sölu, þó að hinn síðarnefndi 

leggi síðustu hönd á framleiðslu þeirra fyr- 

ir hann og á hans kostnað. 

6. Sýningarvörur: Vörur, sem að öðru 

leyti fullnægja skilyrðum EFTA-tollmeð- 

ferðar, en sendar eru til aðildarríkis frá 

sýningu í landi utan svæðisins, eru taldar 

hæfar til EFTA-tollmeðferðar, ef tollyfir- 

völdum í innflutningslandinu er sýnt fram 

á: 

a) að útflytjandi í aðildarríki sendi vör- 

urnar á sýninguna; 

b) að útflytjandi þessi seldi eða afhenti á 

annan hátt vörurnar viðtakanda í öðru 

aðildarríki; 

c) að vörurnar voru sendar til aðildar- 

ríkisins, sem þær eru innfluttar til, á 

meðan á sýningunni stóð eða strax að 

henni lokinni, og að þær eru í sama 

ásigkomulagi við innflutninginn eins 

og þær voru við sendingu til sýning- 

arinnar; og 

d) að þær hafi ekki verið notaðar á ann- 

an hátt en sem sýnisgripir á sýning- 
unni, eftir að þær voru sendar þangað. 

Fyrir þessum vörum skal leggja fram 

EFTA-skilríki á eyðublöðum 1, 2, 3 eða 4, 

eftir því sem við á og útfylltum á venju- 

legan hátt. Í viðtakandareitnum skal enn 
fremur tilgreina nafn og aðsetur sýningar- 

innar. 

Með „sýningu“ er í þessu sambandi átt 

við verzlunar-, iðnaðar-, landbúnaðar-, sjáv- 

arútvegs- eða iðnsýningar, kaupstefnur og 

hvers konar slíkar kynningar, nema sýn- 

ingar, sem stofnað er til fyrir einkaaðila í 

verzlun eða öðru húsnæði fyrirtækja í því 

skyni að selja erlendar vörur. 
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7. Vörur, sem eru sendar frá tollvöru- 

geymslu utan EFTA-svæðis til landsvæðis 

aðildarríkis, skulu taldar sendar frá land- 

svæði aðildarríkis, ef tollyfirvöldum í inn- 

flutningslandinu er sýnt fram á: 
a) að vörurnar hafi verið sendar frá land- 

svæði aðildarríkis til tollvörugeymsl- 

unnar; 

b) að vörurnar hafi verið um kyrrt í toll- 

vörugeymslunni, unz þær voru sendar 

undir eftirliti hlutaðeigandi yfirvalda 

til umráðasvæðis aðildarríkisins, sem 

Þær eru innfluttar til, og varzla þeirra 

í tollvörugeymslunni hafi verið með 

beim hætti, að komið hafi verið í veg 

fyrir skipti á eða blöndun við aðrar 

vörur; 

c) að vörurnar hafi ekki verið notaðar 

eða hlotið neins konar aðvinnslu (nema 

verið settar í umbúðir) utan svæðisins; 

d) að utan svæðisins hafi vörurnar ekki 

verið látnar í umbúðir, sem þær eru 

að jafnaði seldar með í smásölu; og 

e) að vörurnar séu tilkynntar til tollaf- 

greiðslu í aðildarríkinu, sem þær eru 

innfluttar til, innan 12 mánaða frá 

þeim degi, að þær voru fluttar út frá 

landsvæði aðildarríkis. 

Auk hinna venjubundnu upplýsinga og 

yfirlýsinga skulu á EFTA-skilríkjunum vera 

upplýsingar um, hvaða dag varan var sið- 

ast flutt út frá umráðasvæði aðildarríkis 

og nafn og aðsetur tollvörugeymslu. Ef 

notuð eru eyðublöð 1, 2, 3, 4, Viðbótar 

EFTA-yfirlýsing fyrir endurútflutning eða 

Framhaldsblað, skulu upplýsingarnar um 

tollvörugeymslu skráðar í reitinn „Viðtak- 

andi (nafn og aðsetur)“, og þarf þá ekki að 

tilgreina nafn og aðsetur viðtakanda í að- 
ildarríkinu, sem vörurnar eru síðar inn- 

fluttar til. 

Tollyfirvöld í aðildarríki, sem vörurnar 

eru innfluttar til, geta enn fremur krafizt 
frekari skilríkja fyrir því, að fyrrgreindum 

skilyrðum sé fullnægt. Krefjast má þess, að 
skilrikin séu yfirlýsingar yfirvalda þeirra, 

er eftirlit hafa með tollvörugeymslunni. Sú 
skylda hvilir á útflytjendum sjálfum, ef 

tollyfirvöld í aðildarríkinu, sem varan er 

innflutt til, krefjast slíkra skilríkja og yfir- 

lýsinga, að sjá til þess, að yfirvöldin, sem
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eftirlit hafa með tollvörugeymslunni geti 

gefið slíkar yfirlýsingar sem sannastar og 

réttastar. Þegar vörur eru fluttar inn til 

Íslands með þessum hætti, skal beita á- 
kvæðum 3. mgr. 11. gr. auglýsingarinnar. 

Vörur, sem háðar eru þessum ákvæðum, 

geta hlotið EFTA-tollmeðferð, enda þótt 

sótt hafi verið um eða viðhöfð tollendur- 

greiðsla, sem útilokar EFTA-tollmeðferð, 

ef tollendurgreiðslan hefur verið endur- 
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greidd eða gerð óvirk. 

Með „tollvörugeymslu“ er átt við ákveð- 

inn stað, sem viðurkenndur er af tollyfir- 

völdum til geymslu innfluttra vara undir 

tolleftirliti, en án greiðslu tolla og gjalda. 

Hugtakið nær ekki til fríhafna eða frisvæða, 

en hins vegar til tollvörugeymslna, eins og 

beim er lýst hér að ofan, sem eru í fríhöfn- 

um eða á frísvæðum.
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Framleiðandi og útllytiandi (nafn og aðsetur) 

  

Viðtakandi (nafa og aðsetur) 

  

  

  

Tilv. nr. 

FRÍVERZLUNARSAMTÖK EVRÓPU 

EFTA-YFIRLYSING 
EYÐUBLAÐ 1 

Notist þegar framleiðandi er einnig 
útflytjandi 

Fyrir yfirvöld í innflutningslandi 

    
Merki oq nr. á stykkjum, styk 

  

ala og teg. umbúða, vörulýsing 

  

Uppruna- yd eða magn | Vörureiknings- 

ákvörðunarregla upphæð 

(í samræmi við {tilgreinið mynt) 
skýringu | eða nr. og dags, 

á bakhlið vörureiknings 

        

samningnum; 

m . að sérhver vara Í í hefur verið idd í 

Undirrítaður, sem er framleiðandi og útflytjandi ofangreindrar vörusendingar, lýsir því yfir; 

1. að yfirlýsing þessi er gefin í samræmi við ákvæði 4. og 7. greinar og Viðauka B í EFTA- 

í við tilgreii upp-   

tunaákvörðunarreglu; 

frelsi eða annað fyrirkomulag með sömu áhrifum (nema þá það, 

EFTA-samningsins hefur ekki áhrif á svæðistollmeðferðarhæfi), 

framleiðslu þeirra; 

%m . að vörurnar eru sendar frá ÍSLANDI til ofangreinds viðtakanda. 

tr
ro

rK
Es
r     að hvorki hafi verið né muni verða krafizt eða notuð tollendurgreiðsla, tímabundið toli- 

  

Útgáfusta dags. i sem skv. ákvæðum Utgáfustaður og dags. Undirskrift 

Varðandi vörurnar í 
sambandi við útflutning þeirra frá því landi, þar sem síðasta hönd hefur verið lögð á   
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SKÝRINGAR 

I. UPPRUNAÁKVÖRDUNARRESLA 

      

Auðkennið, sem krafizt er s íppruna eftir. verður að til- 
greina Í dálkinum „Upprunaákvörðunarregla“ við hvert ein- 
stakt vöruheiti á þann hátt, sem sýnt er hérað neðan 

Ef sérhver vara, sem voruhettið nær íil, hefur verið 

(a) framleidd að öllu leyti skal skrifa bókstafinn „A“; 

innan EFTA -svæðisins: 

(b) framleidd innan  EFTA- skal skrifa það númer í Brux- 
svæðisins með  ákvarð- elles-tollnafnaskránni, sem 
andi — framleiðsluaðferð, — samsvarar þeirri ákvarðandi 
sem lýst er í framleiðslu- framleiðsluaðferð; 

      

skrám EFTA (vörulistar 1 
og ll) fyrir þá vör 

(c) framleidd innan FFTA- skal skrifa táknið „50%", 
svæðisins og verðmæti 

efna, sem notuð eru á 
hvaða vinnslustigi sem er, 
og innflutt eru utan svæð- 

isins eða af óþekktum 
uppruna, er ekki hærra 
en 50% af útflutningsverði 
vörunnar: 

    

- TOLLENDURGREIÐSLA, TÍMABUNDIÐ TOLLFRELSI 
OG FYRIRKOMULAG MEÐ SÖMU ÁHRIFUM 

   
Eftirfarandi r (a) til (c) leiðbeina um túlkun 3. greinar 
yfirlýsingarinnar, er hins vegar á þessu blaði (sbr. 7. grein 
og Viðauka B í EFTA-samningnum). 

  

{a) Með „tollendurgreiðslu, tímabundnu tollfrelsi eða fyrir- 
komulagi með sömu áhrifum“ er átt við hvers konar fyrir- 
komulag (þar með taldar Íríhafnir, frísvæði og tollvöru- 

> geymslur) til endurgreiðslu eða eftirgjafar tolls. að ölli 

IH. 

eða einhverju leyti, af innfluttu efni til framleiðslu varanna, 
að því tilskyldu að fyrirkomulagið, raunverulega eða með 
sömu áhrifum, leyfi slíka endurgreiðslu eða eftirgjöf ef 
vörurnar eru fluttar út, en ekki ef þær eru notaðar innan- 
lands. 

Með hugtakinu „tollur“ í málsgrein (a) er átt við innfluta- 
ingstoll og sérhvert annað gjald með sömu áhrifum. 

Totendurgreiðsla, tímabundið tollfrelsi og fyrirkomulag 
með sömu áhrifum, sem skv. ákvæðum EFTA-samnings- 
ins hafa ekki áhrif á svæðistollmeðferðarhæfi varanna, 
er þess konar fyrirkomulag, er varðar: 

(I) fjáröflunartolla og önnur fjáröflunargjöld, að frá- 
talinni hvers konar raunverulegri vernd í slíkum tolli 
eða gjaldi; upplýsinc um fjáröflunartolla og fjár- 
öflunargjöld má fá hjá: tollyfifvaldi í því landi, þar 
sem síðasta hönd hefur. verið lögð á framleiðslu 
vörunnar; 

    

  

(ii) umbúðir um vörurnar (og efni, sem notuð eru við 
framleiðslu slíkra umbúða), nema þær umbúðir, sem 
varan er að jafnaði seld í í smásölu; 

(iii) vörusendingar með útflutningsvirði fob, sem ekki 
fer fram úr þeim upphæðum. sem skráðar eru í 12. 
reglu (1) (b) í Viðauka B í EFTA-samningnum; 

(iv) landbúnaðarvörur, sem nefndar eru í 12. reglu (3) 
í Viðauka B í EFTA-samningnum. 

Það felst í útfyllingu þessa eyðublaðs, að framleiðandinn 
muni veita hlutaðeigandi yfirvöldum þær upplýsingar og 
frækari sönnunargögn í þeim mæli, sem þau telja sig 
Þurfa, til þess að staðreyna yfirlýsinguna. 

Þeir, sem gefa eða valda því að gefnar séu ósannar yfir- 
lýsingar, baka sér refsiábyrgð. 
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SKÝRINGAR 

1. UPPRUNAÁKVÖRÐUNARREGLA ! 

ið, sem kvafizt er etur, verður að tlgæina í dálkinum 
„Upptunaókvörðunarregla“ við hvert einstakt vöruheii á þann hót, sem sýnt er 
hér að neðan. 

Ef sérhver varð, sem vötuheitið næs úl helur verið 

ía) framleidd að öllu leyti innan EFTA- — skal skeifa bókstafinn „A“; 
svæðisins: 

  

     íb) framleidd innan EFTA:svæðisins — ska skrifa það númer í Bæuaelies-i6l}s 
með it { sam samsvarar helsti á 
sein lýst er Í framleiðsluskrárn EFTA iðsísaðferð; 
{vörulistar í og 3) fyrir þá vöru: 

  

    

varðandi framia 

      

   
       

    

  

  

  

FRÍVERZLUNARSAMTÖK EVRÓPU 

EFTA-YFIRLÝSING 

EYÐUBLAÐ 2 { 

Notist í því landi, þar sem síðasta hönd er 

lögð á framleiðslu vöru og framleiðandi er | 
ekki útflytjandi hennar 

    

  

  

<) framleidd innan EFTA-svæðisins 
og verðmæti efna, sem notuð eru — nn = nn 
á hvaða vinnslustigi sem er, og Fysir yf old í í innflutningslandi 

innflutt eru utan svæðisins eða at 
óþekktum uppruna: 
{) er ekki hæna sn 50% at þvi — skál skólfa táknið „ö0%"; 

verði, sem greitt Bafur verið 
eða ð að greiða framleiðand- 
nu 

{ii) er kæra en 508 af því verði: 

ll. Það felst í útfyllingu bessa eyðublaðs. að framisiðardin: muni veita hjútað- 
eigandi yfirvöldum þær upplýsingar og frekari sönnunargögn Í þeim mæti, 
sem þau telja sig þurfa. til þess að staðreyna yfirlýsingu “ 

LR Þeir, ser gefa eða valda því að yeinar sáu ósannar yl 'gði, baka sér reisi= 
ábyrgð, 

1. YFIRLÝSING FRAMLEIÐANDA | 
| 

Merki og nr. á stykkjum, stykkjatala og teg. umbúða, vörulýsing Uppruna- Þyngd eða magn Númer c og dags. 
ákvörðunarregla á vörureikningi 

    

(í samræmi við framleiðanda 
skýringu Í 

á bakhlið) 

        

Undirritað 
  , sem er g 

íngnum; 

dir lýsir því yfir: 

1. að yfirlýsing þessi er gefin í samræmi við ákvæði 4. greinar og Víðauka B í EFTA -samn- 

  2. að sérhver vara í vörussading 
tunaákvörðunarreglu. 

í hefur verð iddri í við til a upÐ 

  

Framleiðandi (naín og aðsetur)   fð 
LE
TO
BR

L 

Í Utgáfustaður og dags. Undirskrift    
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| 
| 
| | 
1 
| 

| 

  

  

  

Utflytjandi (nafn og aðsetur) 

  

Tilv. nr. 

SKÝRINGAR 

ÁA. TOLLENDURGREIÐSLA, TÍMABUNDIÐ TOLLFRELSI 
OG FYRIRKOMULAG MEÐ SÖMU ÁHRIFUM 

    Eftirfarandi skýringar (a) til (c) leiðb n túlkun 4. greinar ylirlýé inn 
hér að neðan (sbr. 7. grein og Viðauka 8 í EFTA-samningnum). 

    

  á) Með ./ tollfrelsi eða fyri með sömu 
áhrifum“ er átt við hvers konar fyrirkomulag (þar með tóldar fíhafnir, frísvæði 
og tollvörugeymslur) til endurgreiðslu eða eftirgjafar tolls, að öllu eða ein- 
hverju leyti. at Ínntluru efni til framleiðslu varanna að því tilskyldu að fyrir. 
komstagið. raunverulega eða með sömu áhrifum, leyfi slíka endurgreiðsiu 
eða eitrgjöl ef vörurnar eru fluttar út, en ekki ef þær eru notaðar innanlands. 

{b) Með hugtakinu „tollur“ í málsgrein (a) ar átt við innflutningstoll og sérhvert 
annað gjald með sömu áhrifum. 

  

      

  

  
Fyrir yfirvöki 

{c) toitfrelsi með sömu óhifum, 
som skv. ákvæðum EFTA-samningsins hala ei áhrif á svæðistoll naðlerðar- 
hæfi varanna. er þess konar fyrirkomulag, et 
() fárð j 

  

    

að Srátalinni hvers konar saun- 
serulegri vernd í slíkum tolll eða gjaldi; upplýsingar urn fjáröflunattölla 
og fjáröflunargjöld má fá hjá tollyfirvaldi í því landi, þar sem síðasta 
hönd helur verið lögð á framleiðslu vörunnar; 

{ii) umbúðir um vörurnar (og efni, sem hotuð eru við framleiðslu slíkra um- 
búða), nema þær umbúðir, sem varar ét að jafnaði seld Í í smási 

ffi) vörusendingar með útílutningsvirði fob, sem ekki fer fram úr þeim upu 

hæðum, sem skráðar eru í 12. reglu (1) (b) í Viðauka B í EFTA-samningn- 

  

    

um; 
(iv) íandbónaðarvörur, söm neindar era í 12. teglu (3) í Víðauka B í EFTA- 

  

gamningnum. 
B. Það felst ll útfyllingu þessa e ðublaðs, að útflytjandi muni veita hl 

indi y þær og frekari sö Í þeim mæli. senn   

  

tt YFIRLÝSING ÚTFLYTJANDA 
    

Merki og nr. á stykkjum, stykkjatala og teg umbúð. , 

  

þau telja sig þurfa, til þess að staðreyna yfirlýsinguna. 
C. Þeir, sem gefa eða valda þvi að gefnar séu ósannar vfiflýsingar, baka sér ef 

ábyrgð. 

  

    
Þyngd eða magn' | Vörureiknings- 

upphæð 

{tilgreinið mynt) 

eða nt. ög ðags. 

á vörureikningi 
útflytjanda 

    
    Undirritaður, s 

tw 
a 

  

ing þessi er gefin í samræmi við ákvæði 7 

      

að ís   

  

usendingunni eru (að umbúðurn frátöldum) eingöngu 

lýsing framleiðanda á framhlið þessa blaðs nær til; 

m er útflytjandi olangrerndrar vofuseindengar. iýsir því yfir. 

a2r og Viðauka B í EFTA-samn- 

  

r vörur, sem yfir 

  érhverri vöru, sem „A“ eða hund, #1 fyrir í dálkinum „Uppruna- 
ákvörðunartegla“ á bakhlið þessa blaðs, sé verðmæti það, sem framleiðandi hefur gefið 

  

upp á innfluttu efni utan svæðisi s eða af óþekktum uppruna. að viðbættu verðmæti 
  samskonar efnis, sem notað er að auki í smásöluumbúðir. ekki ha 

flutningsverði vörunnar; 

  

að hvorki hafi verið né muni verða ktelizt éða notuð töllenduigreiðsla, timaburidið 

tollfrelsi aða annað fyrirkomulag með sömu áhrifum (nema þá það, sem skv. ákvæðum 

EFTA-samningsins hefir ekki áhrif á svæðistollmeðferðarhæfi), varðandi vörurnar í 
sambandi við útflutning þeirra frá því landi, þar sein síðasta hönd síur verið lögð á 
framleiðslu þeirr    

. að vörumar eru sendar frá ÍSLANDI til ofangreinda viðtakanda 

Útgátustaður og dags Undirskrifi   
  

B22
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Útflyijandi (nafn og ac 

FRÍVERZLUNARSAMTÖK EVRÓPU 

  Jiðakandi (non og Dökaru) 0 EFTA-SKÍRTEINI 

EYÐUBLAÐ 3 

  

Skírteini ríkisyfirvalds eða löggilts aðila 

  

Fyrir yfirvöld 

  

fyrir yfirvnirt 

| 
| { 

{ { 
| 
li 
  

       
      

Uppruna Þyngd eða magn | Vörureiknings- 
ákvörðunarregla upphæð 
(í samræmi við (tilgreinið mynt) 
skýringu Í eða nr. og dags. 
á bakhlið) vörureiknings 

        

  

amræmi við ákvæði 4. greinar og Viðauka B í EFTA-   1. Undirritaður vottar hér með. að skírteini þetta er geit Stimpill yfirvalds 
samningnum eða löggilts aðila 

    

? Yfirvaldið eð: 

anda, er laaði síðustu hönd á framleiðslu þeirra og hefur fullvissað sig um, að sérhve 

feidd í samræmi við ofangreinda upprunaákvörðuna 

hinn löggilt aðili hefur aflað sér yfirlýsingar um uppruna ofangreinda á ara hjá þeim framleið- 
ara hefur verið fram- 

       r 

  

3 Athugasemdir (ef einheriar eru) 

  

  

  

{Dags Undirskrift yfir 

| 
l   
    

{. YFIRLÝSING ÚTFLÝTJANDA 

Undirritaður, sem er útflytjandi ofangreindrar vörusendingar, lýsir því yfir: 

  
1. að yfirlýsing þessi er gefin í samræmi við ákvæði 4. og 7. greinar og Viðauka B í EFTA- 

samningnum; Útgáfústaður og dags. Undirskrift útflyrjanda 

að hvorki hafi verið né muni verða krafizt eða notuð tollendurgreiðsla, 

tímabundið tollfrelsi eða annað fyrirkómulag með sömu áhrifum (nema þá það, sem 

skv. ákvæðum EFTA-samningsins hefur ekki áhrif á svæðistollmeðferðarhæfi), varð- 

andi vörurnar í sambandi við útflutning þeirra frá því landi, þaf sem síðasta hönd hefur 

verið lögð á framleiðslu þeirra, 

(að 

  

3. að vörurnar eru sendar frá ÍSLANDI til afangreinds viðtakanda.   

1970. 
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SKÝRINGAR 

1, UPPRUNAÁKVÖRÐUNARREGLA 

Auðkennið, sem krafizt er svæðisuppruna eftir, verður að til- 
greina Í dálkinum „Upprunaákvörðunarregla“ við hvert ein- 
stakt vöruheiti á þann hátt, sem sýnt er hér að neðan. 

Ef sérhver vara, sem vöruheitið nær til, hefur verið 

(a) framleidd að öllu leyti 

{b) framleidd 

(c) framleidd 

Eftirfaranc 
yfirlý 

skal skrifa bókstafinn „A 
innan EFTA -svæðisins: 

innan EFTA- 
svæðisins með ákvarð- 
andi  framleiðsluaðferð, 
sem lýst er í framleiðslu- 
skrám EFTA (vörulistar | 
og 11) fyrir þá vöru: 

skal skrifa það númer í Brux- 
elles-tollnafnaskránni, sem 

framleiðsluaðferð, 

innan (EFTA. skal skrifa táknið „50%“ 
svæðisins og vefðmæti 
efna, sem notuð eru á 
hvaða vinnslustigi sem er, 
og innflutt eru utan svæð- 
isins eða af óþekktum 
uppruna, er ekki hærra 
en 50% af útflutningsverði 
vorunnar: 

- TOLLENDURGREIÐSLA, TÍMABUNDIÐ TOLLFRELSI 
OG FYRIRKOMULAG MEÐ SÖMU ÁHRIFUM 

ti skýringar (a) til (c) leiðbeina um túlkun 2. greinar 
útflytjanda, sem er hins vegar á þessu blaði (sbr.      sing 

7. grein og Viðauka B í EFTA-samningnum). 

(a) Með „toliendurgreiðslu, tímabundnu tollfrelsi eða fyrir- 
komulagi með sömu áhrifum“ er átt við hvers konar fyrir- 
komulag (þar með taldar fríhafnir, frísvæði og tollvöru- 
geymslur) til endurgreiðslu eða eftirgjafar tolls. að öllu 

samsvarar þeirri ákvarðandi 

(b 

s 

tl. 

eða einhverju leyti, af innfluttu efni til framleiðslu varanna, 
að því tilskyldu að fyrirkomulagið, raunverulega eða með 
sömu áhrifum, leyfi slíka endurgreiðslu eða 'eftirgjöf ef 
vörurnar eru fluttar út, en ekki ef þær eru notaðar innan- 
lands 

Með hugtakinu „tollur“ í málsgrein (a) er átt við innflutn- 
ingstoll og sérhvert annað gjald með sömu áhrifum. 

Tollendurgreiðsla, tímabundið tollfrelsi og fyrirkomulag 
með sömu áhrifum, sem skv. ákvæðum EFTA-samnings- 
ins hafa ekki áhrif á svæðistollmeðferðarhæfi varanna, 
er þess konar fyrirkomulag, er varðar: 

(i) fjáröflunartolla og önnur fjáröflunargjöld, að frá- 
talinni hvers konar raunverulegri vernd í slíkum tolli 
eða gjaldi; upplýsingar um fjáröflunartolla og fjár- 
öflunargjöld má fá hjá tollyfirvaldi í því landi, þar 
sem síðasta hönd hefur verið lögð á framleiðslu 
vörunnar; 

umbúðir um vörurnar (og efni, sem notuð eru við 
framleiðslu slíkra umbúða), nema þær umbúðir, sem 
varan er að jafnaði seld í í smásölu; 

(ii 

(ii) vörusendingar með útflutningsvirði fob, sem ekki 
fer fram úr þeim upphæðum, sem skráðar eru í 12. 
reglu (1) (b) í Viðauka B í EFTA-samningnum; 

(iv) landbúnaðarvörur, sem nefndar eru í 12. reglu (3) 
í Viðauka B í EFTA-samningnum. 

Það telst í útfyllingu þessa eyðublaðs, að yfirvaldið eða 
löggilti aðilinn og útflytjandinn muni veita hlutaðeigandi 
yfirvöldum þær upplýsingar og frekari sönnunargögn í 
þeim mæli, sem þau telja sig þurfa til þess að staðreyna 
skírteinið og yfirlýsinguna. 

Þeir, sem gefa eða valda því að gefnar séu ósannar yfir- 
lýsingar eða skírteini, baka sér refsiábyrgð. 
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Úttlytjandi (nafn og aðsetur) Þiiw. or. 

FRÍVERZLUNARSAMTÖK EVRÓPU | 

EFTA-SKÍRTEINI 
  Viðiskandi (naln og aðseiur) FYRIR ENDURÚTFLUTNING 

EYÐUBLAÐ 4 

Skírteini ríkisyfirvalds eða löggilts aðila 

        
Fyrir yfirvöld Fyrir yfirvöld í innflutningslandi 

  
  

1. SKÍRTEINI RÍKISYFIRVALDS EÐA LögguTs AÐILA 

  

    

      
  

Merki ag vr. á stykkjum, stykkjatala og leg. imbúða, vörulýsing Uppruna- Þyngd eða magn | Vörureiknings- 
ákvörðunarregla upphæð 

{í samræmi við {tilgreinið myni) 
skýringu Í eða nr. og dags. 
á bakhlið) á vörureikningi 

útflytjanda 

1. Undirritaður vottar hér með, að skirteini þetta er gert í samræmi við ákvæði 4. og 7. greinar og Viðauka B 
Stimpill yfirvalds FRA í EFTA-samningnum. 
eða löggilts aðila 

  

  

  

  

2. Yfirvaldið eða hinn löggilti aðili hefur aflað sér yfirlýsingar þess framleiðanda, er lagði siðustu hönd á 

framleiðslu varanna, eða EFTA ki is, um uppruna vara og hefur fullvissað síg um, að 

sérhver vara hefur verið í i við i uppr 
8. Yfirvaldið eða hinn löggilti aðili hefur aflað sér yfirlýsingar útflytjanda í landi því, þar sem síðasta hönd var 

lögð á framleiðslu vörunnar (staðfest af tollyfirvaldi, ef svo er mælt fyrir um), um, að hvorki hafi verið né 

muni verða krafizt eða notuð ið tollfrelsi eða með sömu áhrifum 
(nema þá það, sem skv. ákvæðum EFTA-samningsins hefur ekki áhrif á svæðistollmeðferðarhæfi), varð- 

andi vörurnar Í við ú ing þeirra frá i í landi. 

4. Athugasemdir (ef einhverjar eru)“ 

  

  

Dags. Undirskrift yfirvalds eða löggilts aðila 

    
  

LE
FH
OB
RE
RT
     it. YFIRLÝSING ÚTFLYTJANDA 

  Undirri sem er útflytjandi j i lýsir yfir, að vörumar eru 
sendar frá ÍSLANDI til ofangreinds viðtakanda. 

  

  Ú og dags. Undirskrift úttlytj   
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SKÝRINGAR 

I, UPPRUNAÁKVÖRÐUNARREGLA 

Auðkennið, sem krafizt er svæðisuppruna eftir, verður að til- 
greina í dálkinum „Upprunaákvörðunarregla“ við hvert ein- 
stakt vöruheiti á þann hátt, sem sýnt er hér að neðan. 

Ef sérhver vara, sem vöruheitið nær til, hefur verið 

skal skrifa bókstafinn „A'; {a) framleidd að öllu leyti 
innan EFTA- svæðisins: 

(b) framleidd innan EFTA- 
svæðisins með ákvarð- 
andi — framleiðsluaðferð, 
sem lýst er í framleiðslu- 
skrám EFTA (vörulistar Í 
og ll} fyrir þá vöru 

skal skrifa það númer í Brux- 
elles-tollnafnaskránni, — sem 
samsvarar þeirri ákvarðandi 
framleiðsluaðferð; 

{ framleidd innan EFTA skal skrifa táknið „50%" 
svæðisins og verðmæti 
efna, sem notuð eru á 
hvaða vinnslustigi sem er 
og innflutt eru utan svæð- 
ísins eða af óþekktum 
uppruna, er ekki hæna 
en 50% af útflutningsverði 
vörunnar. 

. TÖLLENDURGREIÐSLA, TÍMABUNDIÐ TOLLFRELSI 
OG FYRIRKÓMULAG MEÐ SÖMU ÁHRIFUM 

Eftirfarandi skýringar (a) til (c) leiðbeina um túlkun 3. greinar 
skírteinisins, sem er hins vegar á þessu blaði (sbr. 7. grein 
og Viðauka B í EFTA-samningnum) 

(a) Með „tollendurgreiðslu, tímabundnu tollfrelsi eða fyrir- 
komulagi með sömu áhrifum“ er átt við hvers konar fyrir- 
komulag (þar með taldar fríhafnir, frisvæði og tollvöru 
geymslur) til endurgreiðslu eða eftirgjafar tolls, að öllu 

(b 

(c 

) 

ll. 

eða einhverju leyti, af innfluttu efni til framleiðslu varanna, 
að því tilskyldu að fyrirkomulagið, raunverulega eða með 
sömu áhrifum, leyfi siíka endurgreiðslu eða eftirgjöf ef 
vörurnar eru fluttar út, en ekki ef þær eru notaðar innan- 
lands. 

Með hugtakinu „tollur“ í málsgrein (a) er átt við innflutn- 
ingstoll og sérhvert annað gjald með sömu áhrifum. 

Tollendurgreiðsla, tímabundið tollfrelsi og fyrirkomulag 
með sömu áhrifum, sem skv. ákvæðum EFTA-samnings- 
ins hafa ekki áhrif á svæðistollmeðferðarhæfi varanna. 
er þess konai fyrirkomulag, er varðar: 

{ð fjáröflunartolla og önnur fjáröflunargjöld, að frá- 
talinni hvers konar raunverulegri vernd Í slíkum tolli 
eða gjaldi; upplýsingar um fjáröflunartolla og fjár- 
öflunargjöld má fá hjá tollyfirvaldi í því landi, þar 
sem síðasta hönd hefur verið lögð á framleiðslu 
vörunnar; 

(ii) umbúðir um vörurnar (og efni, sem notuð eru við 
framleiðslu slíkra umbúða), nema þær umbúðir, sem 
varan er að jafnaði seld Í í smásölu; 

(iii) vörusendingar með útílutningsvirði fob, sem ekki 
fer fram úr þeim upphæðum, sem skráðar eru í 12. 
veglu (1) (b) í Viðauka B í EFTA-samningnum; 

{iv) landbúnaðarvörur, sem nefndar eri í 10. reglu (3) 
í Víðauka B í EFTA-samningnum. 

Það felst í útfyllingu þessa eyðublaðs, að yfirvaldið eða 
löggilti aðilinn og útflytjandinn muni veita hlutaðeigandi 
yfirvöldum þær upplýsingar og frekari sönnunargögn í 
þeim mæli, sem þau telja sig þurfa til þess að staðreyna 
skírteinið og yfirlýsinguna. 

Þeir, sem gefa eða valda því að gefnar séu ósannar yfir- 
lýsingar eða skírteini, baka sér refsiábyrgð. 
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Endurútflytjandi (nafn og aðsetur) 

  
Viðtakandi (nafn og aðsetur) 

  
Fyrir yfirvöld 

    

Tilv. nr. 

FRÍVERZLUNARSAMTÖK EVRÓPU 

VIÐBÓTAR EFTA-YFIRLÝSING 
FYRIR ENDURÚTFLUTNING 

Þessa viðbótar yfirlýsingu skal endurútflytj- 
andi útfylla og láta fylgja EFTA-yfirlýsingu 
eða EFTA-skirteini sem aflað hefur verið 
fyrir þær vörur sem nú eru endurútfluttar 

Fyrir yfnvöld í innflutningslandi 
    

  

  

Merki og nr. á stykkjum, stykkjat umbúða, vörulýsing Vörureiknings 
upphæð 
(úlgreinið mynt) 
eða nr. og dags. 
á vörureikningi 
endurúttlytjanda 

  
Þyngd eða magn 

  

    

  

Undirritaður, sem er endi tjandi vörusendingarinnar, sem 
frá ÍSLANDI til ofangreinds viðtakanda, lýsir yfir, að í vöruser 
umbúðunum) eingöngu þær vörur, sem hjálögð EFTA-yfirlýs 

  

   
{tilv. nr. ef eitthvert er og dags.     

  

  lýst er að 

idingunni eru 
íng eða EFTA- skirteini nær til 

  

ofan ug send #r 
rað frátöldum 
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SKÝRINGAR 

I. Það felst í útfyllingu þessa eyðublaðs, að endurútflytjandinn muni veita hlutaðeigandi yfir- 

völdum þær upplýsingar og frekari sönnunargögn í þeim mæli, sem þau telja sig þurfa til 
þess að staðreyna yfirlýsinguna. 

ll. Þeir, sem gefa eða valda því að gefnar séu ósannar yfirlýsingar, baka sér refsiábyrgð. 
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  Framleiðandi, útflytjandi. yfirvald eða aðili (natn og aðsetur) 

  

Viðtakandi {nafn og aðsetur) 

  
  

Merki og nr. á stykkjum. stykkjarala og teg. umbiíða vornlýsing 

tr
rg

as
aE

sr
   Þeir, sem gefa eða valda því að gefnar séu 

ósannar yfirlýsingar, baka sér refsiábyrgð. 

FRÍVERZLUNARSAMTÖK EVRÓPU 

FRAMHALDSBLAÐ 

fyrir EFTA-yfirlýsingu eða EFTA-skirteini, 

tilvísun nr. 

  

Notist til færslu þeirra vöruheita sem kom- 
  

  

  

ust ekki fyrir á aðalblaði vegna plássley 

Uppruna- Þyngd eða magn | Vörureiknings 

ákvörðunartegla upphæð 

{í samræmi við {tilgreinið mynt) 

skýringu | í meðf. eða nr. og dags. 

EFTA yfirlýsingu vörureiknings 
eða EFTA 
skírteini) 

  
    

Utgáfustaður og dags Undirskrifi 
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(EFTA-yfirlýsing la (A) sýnir texta sem 
nota skal, þegar yfirlýsing er gefin á vöru- 
reikningi) 

Skýringar um notkun EFTA-yfirlýsingar la (A) 

(skulu ekki skráðar á vörureikninginn) 

EFTA-yfirlýsingu la (A) skal því aðeins nota, að allar vörur á vöru- 
reikningnum hafi verið framleiddar að öllu leyti innan EFTA-svæðisins. 

Um merkingu orðanna „framleiddar að öllu leyti“ vísast til 2. reglu í 
= ? J = 

Viðauka B og 2. töluliðar 4. greinar samningsins. 

  

EFTA-YFIRLÝSING la (A) 

Undirritaður, sem er framleiðandi og útflytjandi þeirrar vörusendingar, sem 
færð er á þennan vörureikning, lýsir því yfir: 

1. að yfirlýsing þessi er gefin í samræmi við ákvæði 4. og 7. greinar og 
Viðauka B í EFTA-samningnum, 

2. að sérhver vara í vörusendingunni hefur verið framleidd að öllu leyti 
innan EFTA-svæðisins; 

3. að hvorki hafi verið né muni verða krafizt eða notuð tollendurgreiðsla, 
tímabundið tollfrelsi eða annað fyrirkomulag með sömu áhrifum (nema 
þá það, sem skv. ákvæðum EFTA-samningsins hefur ekki áhrif á svæðis- 
tollmeðferðarhæfi), varðandi vörurnar í sambandi við útflutning þeirra frá 
því landi, þar sem síðasta hönd hefur verið lögð á framleiðslu þeirra; 

4. að vörurnar eru sendar frá ÍSLANDI til viðtakanda þess, sem tilgreindur 
er á vörureikningnum. 

(Undirskrift)         

B 23
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(EFTA-yfirlýsing la (B) sýnir texta sem 
nota skal, þegar yfirlýsing er gefin á vöru- 
reikningi) 

Skýringar um notkun EFTA-yfirlýsingar la (B) 

(skulu ekki skráðar á vörureikninginn) 

EFTA -yfirlýsingu la (B) skal því aðeins nota, að allar vörur á vöru- 
reikningnum hafi verið framleiddar innan EFTA-svæðisins með ákvarð- 
andi framleiðsluaðferð sem lýst er í framleiðsluskrám EFTA (sjá vöru- 

lista Í og 11). 

Ef allar vörur á vörureikningnum hafa verið framleiddar með ákvarð- 
andi framleiðsluaðferð, sem á við eitt númer í Bruxelles-tollnafna- 
skránni, verður að tilgreina það númer. 

Í öðrum tilvikum skal skrifa „sjá vörureikning“, og á vörureikningnum 
skal þá vera dálkur (nefndur „Upprunaákvörðunarregla“), sem númer 
það í Bruxelles-tollnafnaskránni, sem á við hlutaðeigandi framleiðslu- 

aðferð, er skráð í fyrir hverja einstaka vöru. 

  

  
EFTA-YFIRLÝSING la (B) 

Undirritaður, sem er framleiðandi og útflytjandi þeirrar vörusendingar, sem 
færð er á þennan vörureikning, lýsir því yfir: 

1. að yfirlýsing þessi er gefin í samræmi við ákvæði 4. og 7. greinar og 
Viðauka B í EFTA-samningnum; 

2. að sérhver vara í vörusendingunni hefur verið framleidd innan EFTA- 
svæðisins með ákvarðandi framleiðsluaðferð, sem lýst hefur verið fyrir 
þá vöru í framleiðsluskrám EFTA skv. Bruxelles-tollnafnaskrárnúmeri 

3. að hvorki hafi verið né muni verða krafizt eða notuð tollendurgreiðsla, 
tímabundið tollfrelsi eða annað fyrirkomulag með sömu áhrifum (nema 
þá það, sem skv. ákvæðum EFTA-samningsins hefur ekki ábrif á svæðis- 
tollmeðferðarhæfi), varðandi vörurnar í sambandi við útflutning þeirra frá 
því landi, þar sem síðasta hönd hefur verið lögð á framleiðslu þeirra; 

4. að vörurnar eru sendar frá ÍSLANDI til viðtakanda þess, sem tilgreindur 
er á vörureikningnum. 

(Undirskrift)      
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(EFTA-yfirlýsing la (C) sýnir texta sem 
nota skal, þegar yfirlýsing er gefin á vöru- 
reikningi) 

Skýringar um notkun EFTA-yfirlýsingar la (C) 

(skulu ekki skráðar á vörureikninginn) 

EFTA-yfirlýsingu la(C) skal því aðeins nota, að allar vörur á vöru- 
reikningnum hafi verið framleiddar innan EFTA-svæðisins og uppfylli 
skilyrði „hundraðshlutamælikvarðans““ (sjá 3. reglu í Viðauka B og 
töluliði 1. (c) og 2. í 4. grein samningsins). 

  

| Undirritaður, sem er framleiðandi og útflytjandi þeirrar vörusendingar, sem 
{ færð er á þennan vörureikning, lýsir því yfir: 

ið
 

1. 

. að vörurnar eru sendar frá ÍSLANDI til viðtakanda þess, sem tilgreindur 

EFTA-YFIRLÝSING la (C) 

að yfirlýsing þessi er gefin í samræmi við ákvæði á. og 7. greinar og 
Viðauka B í EFTA-samningnum; 

að sérhver vara Í vörusendingunni hefur verið framleidd innan EFTA- 
svæðisins og verðmæti efna, sem notuð eru á hvaða vinnslustigi sem er, 

og innflutt eru utan svæðisins eða af óþekktum uppruna, er ekki hærra 
en 50% af útflutningsverði vörunnar; 

að hvorki hafi verið né muni verða krafizt eða notuð tollendurgreiðsla, 
tímabundið tollfrelsi eða annað fyrirkomulag með sömu áhrifum (nema 
þá það, sem skv. ákvæðum EFTA-samningsins hefur ekki áhrif á svæðis- 
tollmeðferðarhæfi), varðandi vörurnar í sambandi við útflutning þeirra frá 
því landi, þar sem síðasta hönd hefur verið lögð á framleiðslu þeirra; 

er á vörureikningnum. 

(Undirskrift)     
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(EFTA-yfirlýsing la (Varahlutir) sýnir texta 
sem nota skal, þegar yfirlýsing er gefin á vöru- 
reikningi og framleiðandi vara (complete 
goods), sem heyra undir kafla 84-—92 í 
Bruxelles-tollnafnaskránni, flytur út vöru- 
sendingu, sem er varahlutir eða verkfæri 
fyrir þær vörur) 

Skýringar um notkun EFTA-yfirlýsingar la (Varahlutir) 

(skulu ekki skráðar á vörureikninginn) 

I. Almennt 

EFTA-yfirlýsingu la (Varahlutir) skal því aðeins nota, að allir vara- 
hlutir og verkfæri á vörureikningnum uppfylli skilyrði sömu uppruna- 
ákvörðunarreglu (töluliður 2(a) eða 2(b) eða 2(c)). Hina töluliðina tvo, 
sem ekki eiga við, skal annað hvort strika yfir eða sleppa í yfirlýsingunni. 

HM. Sérstök skýring á tölulið 2(b) 

Ef allir varahlutir og verkfæri á vörureikningnum hafa verið framleidd 
með ákvarðandi framleiðsluaðferð, sem á við eitt númer í Bruxelles- 

tollnafnaskránni, verður að tilgreina það númer. 

Í öðrum tilvikum skal skrifa „sjá vörureikning“, og á vörureikningnum 
skal þá vera dálkur (nefndur „Upprunaákvörðunarregla“), sem númer 
það í Bruxelles-tollnafnaskránni, sem á við hlutaðeigandi framleiðslu- 

aðferð, er skráð í fyrir hverja einstaka vöru. 

  

mn
   

Undirritaður, sem er útflytjandi þeirrar vörusendingar, sem færð er á þennan 
vörureikning, lýsir því yfir: 

1. 

2. 

- að hvorki hafi verið né muni verða krafizt eða notuð tollendurgreiðsla, 

. að vörurnar eru sendar frá ÍSLANDI til viðtakanda þess, sem tilgreindur 

- að sérhver vara í vörusendingunni er varahlutur eða verkfæri fyrir vörur, 

EFTA-YFIRLÝSING la (Varahlutir) 

að yfirlýsing þessi er gefin í samræmi við ákvæði 4. og 7. greinar og 
Viðauka B í EFTA-samningnum; 
að sérhver vara í vörusendingunni hefur verið: 
(a) framleidd að öllu leyti innan EFTA-svæðisins; eða 
(b) framleidd innan EFTA-svæðisins með ákvarðandi framleiðsluaðferð, 

sem hefur verið lýst fyrir þá vöru í framleiðsluskrám EFTA skv. 
Bruxelles-tollnafnaskrárnúmeri 23 eða 

(ec) framleidd innan EFTA-svæðisins og verðmæti efna, sem notuð eru á 
hvaða vinnslustigi sem er, og innflutt eru utan svæðisins eða af 
óþekktum uppruna, er ekki hærra en 50%, af útflutningsverði vörunn- 
ar í því landi, þar sem síðasta hönd var lögð á framleiðslu hennar; 

tímabundið tollfrelsi eða annað fyrirkomulag með sömu áhrifum (nema 
þá það, sem skv. ákvæðum EFTA-samningsins hefur ekki áhrif á svæðis- 
tollmeðferðarhæfi), varðandi vörurnar í sambandi við útflutning þeirra frá 
því landi, þar sem síðasta hönd hefur verið lögð á framleiðslu þeirra; 

er á vörureikningnum; 

sem heyra undir kafla 84-92 í Bruxelles-tollnafnaskránni og framleiddar 
hafa verið af útflytjandanum.   (Undirskrift) 
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(EFTAeyfirlýsing Íb sýnir texta sem nota 
skal, þegar yfir 

  

ísing er gefin á vörureikningi, 
sem hefur dálk nefndan „Upprunaákvörð- 

unarregla“) 

Skýringar um notkun EFTA-yfirlýsingar 1b 

(skulu ekki skráðar á vörureikninginn) 

I. EFTA yfirlýsingu lb má nota í þeim tilvikum, þegar vörurnar á 
vörureikningnum fullnægja skilyrðum mismunandi upprunaákvörðunar- 
reglna (sjá töluliði 2(a), 2(b) og 2 (c) í yfirlýsingunni), en hana má einnig 
nota, þegar allar vörurnar á vörureikningnum fullnægja skilyrðum sömu 
upprunaákvörðunarreglu. 

lE. Vörureikningurinn, sem þessi yfirlýsing er gefin á, verður að hafa 
dálk nefndan „Upprunaákvörðunarregla“, sem auðkennið, sem svæðis- 

uppruna er krafizt eftir, verður að tilgreina í fyrir hvert einstakt vöru- 
heiti á vörureikningnum með því að skrifa annaðhvort bókstafinn „A“ 
eða Bruxelles-tollnafnaskrárnúmerið fyrir ákvarðandi framleiðsluaðferð 
vöruheitisins eða táknið „50%“, allt eftir því sem við á. 

  

  
EFTA-YFIRLÝSING 1b 

Undirritaður, sem er framleiðandi og útflytjandi þeirrar vörusendingar, sem 
færð er á þennan vörureikning, lýsir því yfir: 

1. 

2. 

að yfirlýsing þessi er gefin í samræmi við ákvæði 4. og 7. greinar og 
Viðauka B í EFTA-samningnum; 
að sérhver vara í vörusendingunni hefur verið framleidd innan EFTA- 
svæðisins eins og tilgreint er fyrir þá vöru á vörureikningnum í dálki 
nefndum „Upprunaákvörðunarregla““; í þeim dálki merkir: 
(a) „A“, að varan er framleidd að öllu leyti innan EFTA-svæðisins; 
(b) Bruxelles-tollnafnaskrárnúmer, að varan er framleidd innan EFTA- 

svæðisins með ákvarðandi framleiðsluaðferð, sem lýst er í fram- 
leiðsluskrám EFTA fyrir þá vöru; 

(ec) „„50%“, að verðmæti efna, sem notuð eru á hvaða vinnslustigi sem 
er, og innflutt eru utan svæðisins eða af óþekktum uppruna, sé ekki 
hærra en 50% af útflutningsverði vörunnar; 

að hvorki hafi verið né muni verða krafizt eða notuð tollendurgreiðsla, 
tímabundið tollfrelsi eða annað fyrirkomulag með sömu áhrifum (nema 
þá það, sem skv. ákvæðum EFTA-samningsins hefur ekki áhrif á svæðis- 
tollmeðferðarhæfi), varðandi vörurnar í sambandi við útflutning þeirra frá 
því landi, þar sem síðasta hönd hefur verið lögð á framleiðslu þeirra; 
að vörurnar eru sendar frá ÍSLANDI til viðtakanda þess, sem tilgreindur 
er á vörureikningnum. 

(Undirskrift)  
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(EFTA yfirlýsing lb (Varahlutir) sýnir texta 
sem nota skal, þegar yfirlýsing er gefin á vöru- 
reikningi sem hefur dálk nefndan „Uppruna- 
ákvörðunarregla““ og framleiðandi vara (com- 
plete goods), sem heyra undir kafla 84—-92 í 
Bruxelles-tollnafnaskránni flytur út vöru- 
sendingu, sem er varahlutir eða verkfæri 
fyrir þær vörur) 

Skýringar um notkun EFTA-yfirlýsingar lb (Varahlutir) 
(skulu ekki skráðar á vörureikninginn) 

I. EFTA yfirlýsingu lb (Varahlutir) má nota í þeim tilvikum, þegar 
varahlutirnir eða verkfærin á vörureikningnum fullnægja skilyrðum 
mismunandi upprunaákvörðunarreglna (sjá töluliði 2(a), 2(b) og 2(e) 
í yfirlýsingunni), en hana má einnig nota, þegar allir varahlutirnir og 
verkfærin á vörureikningnum fullnægja skilyrðum sömu uppruna- 

ákvörðunarreglu. 

1I. Vörureikningurinn, sem þessi yfirlýsing er gefin á, verður að hafa 
dálk nefndan „Upprunaákvörðunarregla“, sem auðkennið, sem svæðis- 
uppruna er krafizt eftir, verður að tilgreina í fyrir hvert einstakt vöru- 
heiti á vörureikningnum með því að skrifa annaðhvort bókstafinn „A“ 
eða Bruxelles-tollnafnaskrárnúmerið fyrir ákvarðandi framleiðsluaðferð 
vöruheitisins eða táknið „50%“, allt eftir því sem við á. 

  

EFTA-YFIRLÝSING 1b (Varahlutir) 

Undirritaður, sem er útflytjandi þeirrar vörusendingar, sem færð er á þennan 
vörureikning, lýsir því yfir: 

1. að yfirlýsing þessi er gefin í samræmi við ákvæði 4. og 7. greinar og 
Viðauka B í EFTA-samningnum; 

2. að sérhver vara í vörusendingunni hefur verið framleidd innan EFTA- 
svæðisins eins og tilgreint er fyrir þá vöru á vörureikningnum í dálki 
nefndum „Upprunaákvörðunarregla“; í þeim dálki merkir: 
(a) „A“, að varan er framleidd að öllu leyti innan EFTA-svæðisins, 
(b) Bruxelles-tollnafnaskrárnúmer, að varan er framleidd innan EFTA- 

svæðisins með ákvarðandi framleiðsluaðferð, sem lýst er í fram- 

leiðsluskrám EFTA fyrir þá vöru; 
(e) „„50%“, að verðmæti efna, sem notuð eru á hvaða vinnslustigi sem 

er, og innflutt eru utan svæðisins eða af óþekktum uppruna, sé ekki 
hærra en 50% af útflutningsverði vörunnar; 

3. að hvorki hafi verið né muni verða krafizt eða notuð tollendurgreiðsla, 
tímabundið tollfrelsi eða annað fyrirkomulag með sömu áhrifum (nema 
þá það, sem skv. ákvæðum EFTA-samningsins hefur ekki áhrif á svæðis- 
tollmeðferðarhæfi), varðandi vörurnar í sambandi við útflutning þeirra frá 
því landi, þar sem síðasta hönd hefur verið lögð á framleiðslu þeirra; 

4. að vörurnar eru sendar frá ÍSLANDI til viðtakanda þess, sem tilgreindur 
er á vörureikningnum; 

5. að sérhver vara í vörusendingunni er varahlutur eða verkfæri fyrir vörur, 
sem heyra undir kafla 84-92 í Bruxelles-tollnafnaskránni og framleiddar 
hafa verið af útflytjandanum. 

(Undirskrift)        



20. janúar 1970. 183 Nr. 2. 

AUGLÝSING 

um sérstök veiðisvæði fyrir línu fyrir Suðvesturlandi, 

í Faxaflóa og Breiðafirði. 

1. gr. 
Skipum, sem veiðar stunda með öðrum veiðarfærum en línu og handfærum, 

eru bannaðar veiðar til 1. apríl 1970 fyrir Suðvesturlandi og í Faxaflóa á eftir- 
greindum svæðum: 

I 

1. Frá Geirfugladrang hugsast dregin lína í réttvísandi austur í punkt 63*40'7 N 
og 22755' V og þaðan í réttvísandi 213 og frá Geirfugladrang hugsast dregin 
lína í norðurátt í punkt 639548N og 2326 V og þaðan í réttvísandi vestur. 
Að utan takmarkast svæði þetta af fiskveiðilandhelgislínunni. 

2. Í Faxaflóa á svæði, er takmarkast af línum, er hugsast dregnar milli eftir- 
greindra punkta: 

1. 6428 N 2357 V 
2. 6427 N 2443 V 
3. 6418" N 2443 V 
4. 6418 N 2423 V 

Enn fremur er netaveiði bönnuð allt árið 1970 í Breiðafirði innan línu, sem 

hugsast dregin út Skor í Eyrarfjall við Grundarfjörð. 

2. gr. 
Með mál þau, sem rísa út af brotum gegn auglýsingu þessari, skal farið að 

hætti opinberra mála og varða brot viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 62 

18. maí 1967, um bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu með síðari breyt- 
ingum eða, ef um brot er að ræða, sem ekki falla undir framangreind lög, sektum frá 

kr. 1000.00 til 100 000.00. 

Auglýsing þessi er sett samkvæmt lögum nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega 
verndun fiskimiða landgrunnsins og lögum nr. 62 18. maí 1967 um bann gegn veið- 
um með botnvörpu og flotvörpu, sbr. lög nr. 21 10. maí 1969 um breyting á þeim 
lögum, til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 20. janúar 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. 0 

Gunnl. E. Briem.
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REGLUGERÐ 

um sérstök veiðisvæði fyrir línu og net fyrir Suðvesturlandi. 

1. gr. 
Skipum, sem stunda veiðar með botnvörpu, eru bannaðar veiðar frá 1. marz til 

1. maí 1970 á svæðum, sem takmarkast af línum, sem hugsast dregnar þannig: 

1. Að austan hugsast dregin lína í réttvísandi suður frá Þjórsárós í punkt 6334 N 
og 20*487 V og þaðan í punkt 63734'N og 2126“ V síðan í suðvesturátt gegnum 
eftirgreinda punkta. 

1. 63%412N 219455 V 
2. 6342 N 2220 V 
3. 639345 N  239036 V 

Og þaðan í réttvísandi 033? í Reykjanesvita. Þó skal skipum allt að 105 brl. 
heimilt að veiða innan þessara marka á svæði, er takmarkast af lengdarbaugn- 
um 2157 V og 2232 V og þrjár sjómílur út frá ströndinni. 

2. Að norðan hugsast dregin lína í réttvísandi vestur frá Garðskaga og að sunnan 
í réttvísandi vestur frá Stafnnesi. Að utan takmarkasí svæði þetta af fiskveiði- 
landhelgislínunni. 

2. gr. 
Með mál þau, sem rísa út af brotum gegn reglugerð þessari, skal farið að hætti 

opinberra mála, og varða brot viðurlögum, samkvæmt ákvæðum laga nr. 62 18. mai 
1967, um bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu með síðari breytingum. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 62 18. maí 1967, um bann gegn 
veiðum með botnvörpu og flotvörpu, með síðari breytingum, sbr. lög nr. 21 10. maí 
1969, til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið 4. febrúar 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson.   
Gunnl. E. Briem. 
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SAMÞYKKT 

um afgreiðslutíma verzlana á Höfn í Hornarfirði, Hafnarhreppi, A.-Skaft. 

1. gr. 
Samþykkt þessi tekur til hvers konar smásöluverzlana á Höfn, þar á meðal 

söluturna, brauð- og mjólkurbúða. 
Undanþegnar ákvæðum samþykktarinnar eru: Lyfjasala, benzínsala, að því 

er snertir sölu á benczíni, olíu, smurolíum og vörum til bifreiða, sjálfsalar, blaða- 
sala á götum, merkjasala og annað slíkt. 

Ákvæði samþykktar þessarar ná ekki til þjónustufyrirtækja, svo sem Þifreiða- 
afgreiðslna að því er varðar bifreiðaafgreiðslu, rakara-, hárgreiðslu- og ljósmynda- 
stofa, viðgerðarverkstæða o. s. frv. að því er varðar þá starfsemi. 

2. gr. 
Daglegur afgreiðslutími smásöluverzlana og annarra sölustaða er samþykkt 

þessi tekur til, er svo sem hér segir, nema öðruvísi sé sérstaklega ákveðið í sam- 
þykktinni. 

Alla virka daga skal heimilt að opna sölustaði kl. 09.00. Á mánudögum, þriðju- 
dögum, miðvikudögum, fimmtudögum og föstudögum, skal sölustöðum lokað eigi 
síðar en kl. 18.00, enda beri þessa daga þá ekki upp á helgi eða frídaga. 

Á laugardögum skal heimilt að hafa sölustaði opna til kl. 12.00 á hádegi. 
Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla og gamlársdag, skal heimilt að hafa 

verzlanir opnar til kl. 24.00, og aðra næstu daga fyrir jól samkvæmt kjarasamn- 

ingi verzlunarfólks. 

3. gr. 
Eftirfarandi reglur gilda um lokun sölustaða á helgidögum og hátíðisdögum: 
Jóladag, annan jóladag, páskadag, annan páskadag, hvítasunnudas, annan 

hvítasunnudag, skírdag, föstudaginn langa, nýjársdas, uppstigningardag, sumar- 
daginn fyrsta, 1. maí, 17. júní, verzlunarmannafrídaginn, svo og alla sunnudaga 
skulu allir sölustaðir lokaðir allan daginn, nema þeir sem fá útgefið af hrepps- 
nefnd leyfi til kvöld- og sunnudagasölu. 

Aðfangadag jóla og gamlársdag skal öllum sölustöðum lokað eigi síðar en 
kl. 12.00. Þó geta söluturnar fengið heimild til kl. 15.00. 

4. gr. 
Mjólkur- og brauðbúðir skulu hlíta ákvæðum 2. gr. um afgreiðslutíma, nema 

heimilt skal þeim að hafa opið frá kl. 10.00 til 12.00 alla sunnudaga, skirdag, annan 
páskadag, sumardaginn fyrsta, uppstigningardag, annan hvítasunnudag, annan 
jóladag, 1. maí, 17. júní og verzlunarmannafrídaginn. 

B 24 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 4. 186 5. janúar 1970. 

5. gr. 
Hreppsnefnd getur leyft, að fenginni umsögn heilbrigðisnefndar að söluturnar 

og sambærilegir sölustaðir, sem almennt smásöluverzlunarleyfi hafa, megi utan 
hins almenna sölutíma, vera opnir frá kl. 18.00 til kl. 22.00 allt árið. Sölustaðir, 
sem hér um getur, skulu utan hins almenna sölutíma aðskildir frá hvers konar 
annarri starfsemi, t. d. annarri verzlun en þar er leyfð, olíu- og benzinsölu, bifreiða- 
afgreiðslu og veitingastarfsemi. Má þá þjónusta fyrrgreindra sölustaða einungis 
fara fram um söluop, nema sölustaðir uppfylli fyllstu skilyrði um hreinlæti og 
reglusemi, að dómi heilbrigðis- og hreppsnefndar. Skulu kaupendur við slík op, 
standa utanhúss og óheimilt er að hafa neins konar skýli í sambandi við söluop, 
sem börn og unglingar seta safnast saman í. 

Um söluop skal aðeins heimilt að selja eftirtaldar vörur: 
Dagblöð, kort, tímarit, frímerki, tóbaksvörur, eldspýtur, ís, öl og gosdrykki, 

sælgæti, nýja ávexti, niðursuðuvörur, heitar pylsur, ávaxtasafa, kaffi, te, kakó, 
innpakkað kex, sápur, tannkrem, tannbursta, greiður, bómull, dömubindi, skyndi- 

plástra, WC-pappir, rafhlöður, rafmagnsperur, rafmagnsöryggi, filmur, sólgleraugu, 
spil, kvensokka, vinnuvettlinga og sjóklæðnað. 

Heimilt er hreppsnefnd að bæta við vörutegundum, enda liggi þá fyrir sam- 
þykki heilbrigðisnefndar, sem ákveður hvað af ofangreindum vörum megi selja 
á hverjum stað og ákveður nánar hvernig hagað skuli umbúnaði þeirra. 

Lokað skal jóladag, páskadag, föstudaginn langa og hvítasunnudag. 
Fyllsta hreinlætis skal gætt á öllum sölustöðum, og skulu sorpílát vera stað- 

sett í námunda við þá. 

Hreppsnefnd veitir leyfi til kvöldsölu og greiðist fyrir hvern sölustað árlegt 
gjald, kr. 12 000.00 til sveitarsjóðs. Gjaldið skal greiðast ársfjórðungslega fyrirfram. 
Sé það ekki greitt á réttum gjalddaga fellur leyfið úr gildi. 

6. gr. 
Eftir lokunartíma almennra verzlana er óheimilt að selja nokkurn þann varn- 

ing, sem þar er á boðstólum, heimilt er þó að afgreiða þá menn, sem komnir voru 
inn í verzlunina fyrir lokunartíma. Einnig er heimilt að afgreiða langferðamenn 
um nesti fyrir luktum dyrum. Enn fremur er heimilt að selja eftir reglulegan 
lokunartíma, kol, salt, olíu, veiðarfæri, vistir og sjóklæðnað til skipa. 

Eftir lokunartíma verzlana er heimilt að selja á strætum og torgum eða annars 
staðar utan verzlananna, nokkurn þann varning, sem verzlunarleyfi þarf til að selja. 

7. gr. 
Heimilt er lögreglustjóra að veita undanþágu frá samþykkt þessari fyrir einstaka 

daga, ef sala verzlunarinnar fer fram til ágóða fyrir góðgerðarstofnanir og fyrir- 
tæki að dómi lögreglustjóra. 

8. gr. 
Í kvikmyndahúsum, leikhúsum, á íþróttavöllum, útiskemmtunum og öðrum 

slíkum stöðum, skal heimilt að fengnu leyfi hreppsnefndar og heilbrigðisnefndar að 
selja samkomugestum sælgæti, tóbak, ís, gosdrykki og annað slíkt, sem ætla má 
að neytt verði á staðnum. 

Einnig má selja þar sýningarskrár og annað slíkt, sem eðlilegt telst, að þar 
sé til sölu, utan þess tíma, sem tilgreindur er í 2. gr., þó aldrei eftir að sýningu 
lýkur eða skemmtistað er lokað. Í kvikmyndahúsum og leikhúsum er slík sala 

einungis heimil í sýningarhléum og hálftíma fyrir sýningu.
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Gjald fyrir söluleyfi á skemmtistað skal vera minnst kr. 500.00 í hvert sinn og 
greiðist fyrirfram í sveitarsjóð, undanþegin þessu gjaldi eru þó kvikmyndahús og 
leikhús, en í þess stað skulu þau greiða árlega í sveitarsjóð kr. 5 000.00 fyrir söluleyfi. 

9. gr. 
Ef leyfishafi, sbr. 6. og 8. gr., brýtur samþykkt þessa eða skilyrði, sem hrepps- 

nefnd, heilbrigðisnefnd eða lögreglustjóri kunna að setja fyrir leyfi, eða ef rekstur 
sölustaða þykir ekki fara vel úr hendi, má hreppsnefnd svifta leyfishafa leyfinu, 
enda hafi leyfishafi ekki látið segjast við aðvörun. Jafnframt má ákveða að leyfi 
verði ekki veitt til slíks rekstrar á viðkomandi stað tiltekinn tíma. 

10. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum frá kr. 1 000.00 allt að kr. 10 000.00. 

Með mál út af brotum á samþykkt þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

11. gr. 
Við gildistöku samþykktar þessarar eru öll svokölluð „kvöldsöluleyfi“ sam- 

kvæmt áður gildandi reglum afturkölluð. 

12. gr. 
Öllum leyfisgjöldum og sektum, samkvæmt samþykkt þessari og sem í sveitar- 

sjóð renna, skal af sveitarsjóði óskertu varið til menningarmála í Hafnarkaup- 
túni. 

Samþykkt þessi, sem er gerð af hreppsnefnd Hafnarhrepps, samkv. lögum nr. 
17 frá 1. febrúar 1936, um samþykktir um lokunartíma sölubúða, öðlast þegar 
gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli, þó með þeim 
takmörkunum, sem lög nr. 45 frá 15. júní 1926, um almannafrið á helgidögum þjóð- 
kirkjunnar setja. 

Félagsmálaráðuneytið, 5. jan. 1970. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Gunnlaugur Þórðarson. 

8. janúar 1970. Nr. 5. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Siglufjarðarkaupstað 

nr. 111 10. ágúst 1956. 

1. gr. 
VII. kafli orðist þannig: 

Um lestargjald. 

22. gr. 

a. Skip og bátar, sem eru eign búsettra manna á Siglufirði og ekki eru í milli- 
landasiglingum, skulu greiða lestargjald einu sinni á ári, kr. 15.75 af hverri 
brúttó rúmlest. 

b. Innlend fiskiskip greiði kr. 1.06 fyrir hverja bróttó-rúmlest í hvert skipti, sem 

þau koma til hafnar, þó aldrei minna en kr. 52.50.
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c. Öll önnur skip, sem koma til hafnar, nema herskip, varðskip, björgunarskip, 
skip, sem hafa skírteini sem skemmtiferðaskip, skip, sem eru gerð út til 
vísindalegra rannsókna, og skip, sem leita hafnar vegna sjótjóns, er sannast í 
sjóprófi, skulu greiða kr. 1.35 í lestargjald fyrir hverja brúttórúmlest í hvert 
sinn, er þau koma til hafnar. Strandferðaskip ríkisins greiði þó aðeins hálft 
lestargjald, enda séu þau að staðaldri í strandferðum, eftir fastri fyrirfram 
auglýstri áætlun. 

d. Af íslenzkum geymsluskrokkum og veiðiskipum, þar sem unnið er úr sjó- 
fangi, t. d. sildarsöltun og bræðsluskipum, skal gjalda aukagjald, kr. 2.10 af 
hverri brúttó rúmlest. Sama aukagjald skal greiða af íslenzkum skipum, sem 
á höfninni safna í sig síld, sem ætluð er til bræðslu, og af íslenzkum dráttar- 
skipum slíkra skipa. Erlend skin (ef leyft verður að safna í sig sjávarfangi 
til verksmiðjuiðnaðar), svo og dráttarskip slíkra skipa, greiði þrefalt auka- 
gjald. 

23. gr. 
Ef flutningaskip liggur lengur í höfninni en 7 daga, skal það greiða lestar- 

gjald að nýju fyrir hverja 7 daga eða brot úr þeim tíma. Þó skulu flutningaskip, 
sem bíða eftir síldarfarmi, og búsettur maður, eða aðili, sem á síldarstöð í kaup- 

staðnum, hefur á leigu eða á, ekki greiða gjaldið fyrr en eftir 12 daga. 

24. gr. 
Bátar allt að 12 rúmlestir brúttó greiði sem hafnargjald og bryggjugjald kr. 

40.00 í hvert sinn, er þeir leita hafnar. 

Vélbátar, 7 rúmlestir og minni, sem heima eiga á Siglufirði, eru gjaldfrjálsir. 

25. gr. 
Innlend skip, sem lagt er að vetrarlagi á höfninni greiði kr. 0.75 fyrir hverja 

rúmlest á ári. Utlend skip greiði kr. 3.00 fyrir hverja rúmlest á mánuði. 
Gjald samkvæmt VII. kafla reiknast af brúttó rúmlest, sé ekki annað fram 

tekið. 

2. gr. 
VIII. kafli orðist þannig: 

Um bryggjugjöld. 

26. gr. 
a. Gjald af bryggjum hafnarsjóðs. 

Hvert skip, sem leggst við bryggju eða bólvirki, hvar sem er í höfninni 
eða að skipi, sem liggur við bryggju eða bólvirki, skal greiða bryggjugjald 
eftir stærð skipsins, talið í heilum tonnum, hálft tonn reiknast sem heilt, en 
minna broti sleppt. 

Í. Bryggjugjald skal vera kr. 0.50 af brúttórúmlest skips fyrir hvern hálfan 
sólarhring, eða hluta úr hálfum sólarhring, þó aldrei lægra gjald en kr. 
50.00 í hvert sinn. Varðskip, vitaskip og björgunarskip skulu undanþegin 
bryggjugjaldi. 

2. Fyrir sérstaka notkun á bryggjum, bólvirkjum og uppfyllingum, svo sem 
aðgerð á fiski, flökum, fiskverkun, síldarsöltun, vörugeymsla o. fl, skal 
hafnarnefnd ákveða sérstakt gjald eða semja við viðkomandi aðila. Hafnar- 
vörður tilkynni bæjarstjórn jafnóðum öll slík afnot. 

b. Gjald af öðrum bryggjum en bryggjum hafnarsjóðs: 
Flutningaskip og önnur skip greiði hálft bryggjugjald.
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IX. kafli orðist þannig: 

Um vörugjöld. 

21. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, lifandi og dauðum, sem 

fermdar eru eða affermdar á höfninni, með undantekningum, er siðar segir. Vöru- 
gjaldið greiðist hvort sem vörum er skipað í land eða í skip á Siglufjarðarhöfn. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til umhleðslu og eiga 
því ekki að fara á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft gjald. Af 
vörum, sem settar eru á land og eiga að fara aftur með sama skipi, enda sé svo 

. 
frá greint í farmskrá, greiðist ekkert gjald. 

28. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til umhleðslu og 

eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft gjald. 
Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara aftur með sama skipi, enda 

séu þær ákveðnar það samkvæmt farmskránnni, greiðist ekkert gjald. 

29. gr. 
Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar eru 
úr landi. 

c. Póstflutningur og farangur ferðamanna. 
d. Vörur, sem eru úr herskipi eða í herskip. 

30. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir tölu, máli eða þyngd með umbúðum. Fara skal 
eftir farmskrám skipa við útreikning vörugjalds og skal skipstjóra eða afgreiðslu- 
manni skylt að láta gjaldkera í té eftirrit af farmskrá. Sé engin farmskrá, skal 
skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem fleyta 
hans hefur fermt eða affermt. Þyki gjaldkera ástæða til, getur hann, hvenær sem 
er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann telur hentugast. Reynist vöru- 
magnið meir en upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn við rannsóknina, ella 
hafnarsjóður. Ef ymsar vörutegundir eru í sendingu, skal reikna vörugjaldið af 
Þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil 
gjaldeining. Lægsta gjald af hverri sendingu er kr. 5.00. 

3l. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vöruskrá til tekur, og gjald 

greiðast eins og þar segir. 
Ef vafi leikur á því í hvaða flokki skuli telja einhverja vöru, úrskurðar bæjar- 

stjóri, en úrskurði hans má áfrýja til hafnarnefndar. 

32. gr. 

Vörugjaldskrá. 

1. flokkur. 200 aurar fyrir hver 100 kg.: 

Korn og fóðurvara í sekkjum, áburður, hey, sarðávextir í sekkjum 
(s. s. kartöflur, rófur og laukur), sement, kalk, salt, sykur óst., kol 

og koks.
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2. flokkur. 

3. flokkur. 

4. flokkur. 

5. flokkur. 

6. flokkur. 

7. flokkur. 

8. flokkur. 
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300 aurar fyrir hver 100 ke.: 

Gasolía, svartolía og aðrar brennsluolíur, benzín, byggingarefni óunnið, 
s. s. þakjárn, þakhellur og skífur, asbest, steypustyrktarjárn, múrhúð- 
unarefni, þó ekki sements-málning, vikur- og vikursteinar, hlutir úr 
frauðsteypu og gjalli, vegg- og gólfflísar, þakpappi, veiðarfæri ótalin 
annars staðar, fiskumbúðir og saltfiskur, soðkjarni, sildar- og fiski- 
mjöl, mjólk og mjólkurvörur, skinn og gærur, ull, vír og virnet. 

400 aurar fyrir hver 100 kg.: 
Hraðfrystur fiskur, harðfiskur og skreið, sjávarafurðir ótaldar annars 
staðar. 

450 aurar fyrir hver 100 kg.: 

Járn óunnið, smiðajárn, vélar og varahlutir, miðstöðvar og vatnsleiðslur 
(s. s. rör, ofnar, katlar, kranar og annar fittings), rör og pípur, jarð- 
strengir, girðingarefni annað en tréstaurar, vinnuvélar og tæki þyngri en 
100 kg (s. s. jarðýtur, traktorar og önnur landbúnaðartæki, mótorar, 
rafalar, spennar), háspennueinangrarar, bifreiðar, olíur í heilum fötum 
aðrar en brennsluolíur (s. s. smurolíur og smjörlíkisolíur), timbur og 
trjáviður, þilplötur til húsagerðar, sem gjald reiknast af eftir þyngd, 
landbúnaðarvörur ótaldar annars staðar, sykur st., niðurlögð, niðursoðin 

og reykt síld og/eða annar fiskur. 

130 aurar fyrir hver 10 kg.: 

Olíur í litlum pakningum, ílátum eða dósum, rafknúin heimilistæki, 
raflagnaefni, eldavélar, kynditæki, hreinlætistæki s. s. úr postulíni og 
málmum, málningarvörur ýmis konar, sementsmálning, húðunarefni ótal- 

ið annars staðar, terrazzó, gólfdúkur og plötur til gólflagninga, korkur 
unninn og óunninn, rúðugler í kistum, einangrunarvír, tex, kaffi og 
kaffibætir, ávextir og grænmeti, ávaxtadrykkir, matvara í stórum pakkn- 
ingum og í dósum og glösum, fullunnar efnagerðarvörur og krydd hvers 
konar í smápakkningum, ótaldar annars staðar, kjöt- og fiskvörur í 

dósum og smápakkningum, öl- og gosdrykkjavörur, handverkfæri og 
vélar undir 100 kg (varahlutir ýmis konar s. s. saumur, skrúfur, boltar, 

skrár, lamir o. fl. þess konar úr málmum og gerfiefnum), barnavagnar, 
hjólhestar, mótorhjól, smávélar (s. s. skilvindur, strokkar, saumavélar 

o. fl.), hreinlætisvörur, búsáhöld og burstavörur, siglingatæki, gúmmí- 
vörur, bækur og pappirsvörur, kennslutæki, vefnaðarvörur, garn (úr ull 
og/eða serfiefni) og prjónavörur, blóm og plöntur, eldspýtur, ferða- 
töskur, plastvörur og þvottaefni. 

300 aurar fyrir hver 10 kg.: 

Lyf og lyfjavörur, hjúkrunarvörur, fatnaður, leðurvörur og skófatnaður, 
glervörur, ótaldar annars staðar, rafmagnsvörur og tæki ótalin annars 

staðar, smáhljóðfæri, viðtæki og upptökutæki, grammófónar, spólur, 
hljómplötur, mælitæki s. s. mælar, klukkur, úr, sportvörur, sælgætis- 
vörur, skrifstofuvélar, byssur og skotfæri, leikföng og skrautvörur, glys- 
varningur, svo og allar þær vörur, sem gjald er tekið af eftir þyngd, 
og ótaldar eru annars staðar í gjaldskrá þessari. 

450 aurar fyrir hver 10 kg.: 

Ilmvötn, spritt, tóbaksvörur, snyrtivörur. 

650 aurar fyrir hver 10 kg.: 

Áfengi.
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9. flokkur. 65 aurar fyrir ten.-fetið: 

Trjáviður, sem reiknast eftir rúmmáli, húsgögn, hljóðfæri, olíu- og 
lýsisgeymar o. fl., og allar vörur ótaldar annars staðar, sem gjald reikn- 
ast af eftir rúmmáli. 

10. flokkur. 100 aurar pr. stk.: 

Tunnur og föt, uppsett og óuppsett. 

11. flokkur. 400 aurar pr. tunnu: 

Öll síld, verkuð. 

12. flokkur. 100 aurar hvert mál: 
Öll síld í bræðslu, sem flutt er á land innan hafnarsvæðis Siglufjarðar, 
eða á skip á höfninni eða annars staðar innan lögsagnarumdæmis kaup- 
staðarins. 

13. flokkur. 1000 aurar stk.: 
Stórgripir og lifandi búpeningur. 

14. flokkur. 25 aurar fyrir hver 100 kg.: 

Allur fiskur, slægður og óslægður, sem skipað er upp í höfninni. Enn 
fremur 100 aurar fyrir hverja tunnu af nýrri síld, sem skipað er upp 

í höfninni til söltunar eða frystingar. 

4. gr. 
44. gr. reglugerðarinnar, sem verður 48. gr., orðist þannig: 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 100 000.00 kr., nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt almennum, lögum. 
Sektirnar renna í hafnarsjóð Siglufjarðarkaupstaðar. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnarlögum nr. 48 29. apríl 1967, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 8. janúar 1970. 

Ingólfur Jónsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

30. janúar 1970. Nr. 6. 
REGLUGERÐ 

um bifreiðamál ríkisins. 

1. gr. 

Fjármálaráðuneytið, fjárlaga- og hagsýslustofnun, hefur yfirumsjón með allri 

bifreiðaeign ríkisins og bifreiðanotkun á þess vegum, eftir því sem nánar segir Í 

reglugerð þessari. 

2. gr. 

Reglur um bifreiðanotkun á vegum ríkisins eru tvenns konar, eftir því hvort um 

er að ræða bifreiðar í eigu ríkisins, sbr. 3. gr., eða leigðar Þifreiðar starfsmanna 

ríkisins, sbr. 5. gr. 

3. gr. 

Þegar hagkvæmt er talið að anna vissum verkefnum stofnana ríkisins með eigin 

bifreiðum, kaupir ríkið bifreiðar til þessara þarfa og rekur þær á eigin kostnað.
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Skulu ríkisbifreiðar greinilega auðkenndar, og eru einkaafnot starfsmanna af þeim 
óheimil. Að loknum starfsdegi skulu ríkisbifreiðar skildar eftir í vörzlu stofnunar. 
Þó er forstöðumanni stofnunar heimilt, að fengnu samþykki fjármálaráðuneytisins, 
að leyfa starfsmanni að hafa slíka bifreið í sinni vörzlu utan vinnutíma, þegar sér- 
stakar ástæður eru fyrir hendi. 

4. gr. 
Kaup og sala ríkisbifreiða skal fara fram á vegum Innkaupastofnunar ríkisins. 

Slík viðskipti eru óheimil án samþykkis fjármálaráðuneytisins. Innkaupastofnunin 
annast afsöl og tilkynningar vegna slíkra viðskipta og hefur milligöngu um afhend- 
ingu bifreiða og innheimtu söluandvirðis. Sala ríkisbifreiða skal fara fram með al- 
mennu útboði. 

5. gr. 
Heimilt er að leigja bifreiðar í eigu starfsmanna til notkunar í þágu ríkisins. 

Fjármálaráðuneytið, fjárlaga- og hagsýslustofnun, metur akstursþörf einstakra 
starfsmanna að höfðu samráði við forstöðumenn viðkomandi ríkisstofnana og ráðu- 
neyti. Skal starfsmönnum skipað í akstursflokka á grundvelli slíks akstursmats. 

6. gr. 
Hlutaðeigandi ríkisstofnun gerir skriflegan samning við einstaka starfsmenn á 

grundvelli akstursmats, sbr. 5. gr., á sérstöku samningsformi, sem til þess er ætlað. 
Samningurinn er því aðeins gildur, að hann sé samþykktur með áritun fjármála- 

ráðuneytisins, fjárlaga- og hagsýslustofnunar. 

7. gr. 
Ríkisstofnun er óheimilt að greiða starfsmanni fyrir akstur nema skv. samningi, 

sbr. 6. gr. Forstöðumaður hlutaðeigandi ríkisstofnunar skal fylgjast með fram- 
kvæmd samnings og bera ábyrgð á, að eftir honum sé farið. Forfallist starfsmaður, 
sem fær greiðslur skv. akstursflokkun, skal honum greitt hlutfallslega fyrir þann 
tíma, sem unninn er. Ef starfsmaður lætur af störfum eða skiptir um starf, fellur 
samningurinn sjálfkrafa úr gildi. 

8. gr. 
Að svo miklu leyti sem eigi er unnt að ákvarða akstursflokk starfsmanns með 

akstursmati, skal leigugjald fyrir bifreiðaafnot greitt skv. þar til gerðri akstursdag- 
bók. Ökumaður bifreiðar skal sjá um færslu akstursdagbókar og gera það þegar að 
loknum akstri. Ökumaður undirritar akstursdagbókina, en forstöðumaður stofn- 
unar eða umboðsmaður hans staðfestir aksturinn og nauðsyn hans með áritun sinni. 
Óheimilt er að greiða fyrir akstur skv. dagbókinni án staðfestingar yfirmanns. 

9. gr. 
Greiðsla fyrir bifreiðaafnot ákvarðast eftir akstursgjaldi, km-gjaldi, er fjármála- 

ráðuneytið setur hverju sinni. 

10. gr. 
Hver ráðherra getur fengið til umráða ríkisbifreið, sem ríkissjóður ber allan 

kostnað af. Bifreiðar þessar skulu sérstaklega auðkenndar, og er óheimil notkun 
þeirra nema í embættisþágn. 

Ráðherra, sem ekki óskar að fá til umráða ríkisbifreið, á þess kost að fá keypta 
bifreið, er hann tekur við embætti, með sömu kjörum og gilt hafa um Þifreiðakaunp 
ráðherra. er lætur af embætti. Heimilt er að veita ráðherra í eitt skipti lán til slíkra 
kaupa með sömu kjörum og gilda um ríkisforstjóra, sem haft hafa ríkisbifreið til 
afnota.
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11. gr. 
Heimilt er að veita starfsmönnum utanríkisþjónuslunnar undanþágu frá greiðslu 

aðflutningsgjalda af bifreið, er þeir flytja heim eftir eigi skemmra en þriggja 
ára samfellt slarf erlendis. Gildir þelta þó ekki nema einu sinni á Sjö ára fresti. 
Undanþágan verður því aðeins veitt, að utanríkisráðuneytið mæli með henni hverju 
sinni. ÁAimbassadorar, sem flytja heim, njóta framangreindra hlunninda án tímatak- 
markana. 

Bifreið, sem hefur verið innflutt þannig, má ekki selja fyrr en að þremur árum 
liðnum frá heimflutningi, nema aðflutningsgjöld séu greidd. 

Ambassadorar, sem nú hafa ríkisbifreið til afnota, eiga kost á að kaupa hana eða 
aðra bifreið og njóta láns í því sambandi með sama hætti og forstjórar ríkisstofnana, 
sbr. ákvæði til bráðabirgða. 

12. gr. 
Bíla- og vélanefnd, sem fjármálaráðherra skipar, er ráðuneytinu til aðstoðar 

og ráðuneytis um atriði, er varða framkvæmd þessarar reglugerðar. 

13. gr. 
Reglugerð þessi er sett í samræmi við 5. gr. TIL, 4, reglugerðar nr. 96, 31. desember 

1969 um Stjórnarráð Íslands og öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Allar bifreiðar, sem ríkið hefur fengið forstjórum ríkisstofnana og öðrum starfs- 
mönnum til umráða, og ekki eru nauðsynlegar sem hreinar vinnubifreiðar vegna starl- 
semi viðkomandi stofnana, skulu seldar, og skal sölu þeirra lokið eigi síðar en 1. júlí 
1970. Fjármálaráðuneytið ákveður, hv aða bifreiðar teljast hreinar vinnubifreiðar. 

Forstjórum ríkisstofnana og öðrum starfsmönnum, sem hafa ríkisbifreiðar til 
afnota, er ekki teljast hreinar vinnubifreiðar, skal gefinn kostur á að kaupa um- 
ræddar bifreiðar. Söluverð bifreiðanna fer eftir mati, sem framkvæmt er af aðilum 
tilnefndum af fjármálaráðuneytinu. Ríkissjóður lánar viðkomandi forstjórum og öðr- 
um starfsmönnum andvirði bifreiðanna, er endurgreiðist á 10 árum með jöfnum ár- 

legum afborgunum og 5% ársvöxtum. 
Hafi bifreið, sem forstjóri ríkisstofnunar hefur til umráða, verið keypt fyrir 1. júlí 

1967, gefst forstjóra kostur á að kaupa nýja bifreið, og lánar ríkissjóður þá and- 

virði bifreiðarinnar, en þó aldrei nema 350 þús. kr. til 0 ára, er endurgreiðist með 

jöfnum árlegum afborgunum og 5% ársvöxtum. 

Hafi bifreið, sem starfsmaður ríkisstofnunar annar en forstjóri hefur tl um- 

ráða, verið keypt fyrir 1. júlí 1967, gefst starfsmanni kostur á að kaupa nýja bifreið, 
og lánar ríkissjóður þá andvirði bifreiðarinnar, en þó aldrei nema 250 þús. kr. til 10 
ára, er endurgreiðist með jöfnum árlegum afborgunum og 5% ársvöxlum. 

Umræddum forstjórum og öðrum starfsmönnum skal skipað í akstursflokk: 
skv. 5. gr. þessarar reglugerðar til greiðslu leigusjalds fyrir notkun eigin bifreiða í 
þágu ríkisins. 

Samningum um afnot bifreiða starfsmanna í þágu ríkisins, sem þegar hafa verið 
gerðir, skal sagt upp frá og með 1. janúar 1971. Skulu nýir samningar gerðir, þar sem 
viðkomandi starfsmönnum er skipað í akstursflokka skv. 5. gr. þessarar reglugerðar, 
sbr. þó 8. gr 

Í fjármálaráðuneytinu 30. janúar 1970. 

Magnús Jónsson. nn 

Gisli Blöndal. 
B 25
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SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð í Norður-Þingeyjarsýslu 

nr. 127 9. júní 1965. 

1. gr. 
3. mgr. 2. gr. samþykktarinnar orðist þannig: 
Sýsluvegir eru: 

Kelduneshreppur: 

1. Fjallavegur, af Þingeyjarsýslubraut að Fjöllum. 
2. Sultavegur, af Þingeyjarsýslubraut að Sultum. 
3. Víkingavatnsvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Víkingavatni. 
4. Grásíðuvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Grásíðu. 
5. Garðsvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Garðskirkju. 
6. Skúlagarðsvegur, af Þingevjarsýslubraut að Skúlagarði. 
1. Nyjabæjarvegur, af Vestursandsvegi að Nýjabæ. 
8. Syðribakkavegur, af Vestursandsvegi að Syðri-Bakka. 
9. Eyvindarstaðavegur, af Þingeyjarsýslubraut að Eyvindarstöðum. 

10. Ingveldarstaðavegur, af Þingeyjarsýslubraut að Ingveldarstöðum. 
11. Uppsveitarvegur, af Uppsveitarvegi (þjóðv.) við Tóvegg að Undirvegg. 
12. Meiðavallavegur, af Þingeyjarsýslubraut að Meiðavöllum. 
13. Ásvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Ási. 

Fjallahreppur: 

1. Víðirhólsvegur, af Norðurlandsvegi að Víðirhólskirkju. 
2. Nýjahólsvegur, af Víðirhólsvegi (sýsluv.) að Nýjahóli. 

Öxarfjarðarhreppur: 

Vestaralandsvegur, af Hólsfjallavegi að Vestaralandi. 
Bjarnastaðavegur, af Hólsfjallavegi að Bjarnastöðum. 
Skinnastaðarvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Skinnastaðarkirkju. 
Lundsvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Lundi. 
Smjörhólsvegur, af Gilsbakkavegi að Smjörhóli 
Gilhagavegur, af Gilsbakkavegi að Gilhaga. 
Leifsstaðavegur, af Axarfjarðarheiðarvegi að Leifsstöðum. 
Skógavegur, af Austursandsvegi að Skógum. 
Ærlækjarselsvegur, af Austursandsvegi að Ærlækjarseli. 
Þverárvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Þverá. S 
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Presthólahreppur: 

1. Arnarstaðavegur, af Þingeyjarsýslubraut að Arnarstöðum. 
Valþjófsstaðavegur, af Þingeyjarsýslubraut að Valþjófsstöðum. 
Einarsstaðavegur, af Þingeyjarsýslubraut að Einarsstöðum. 
Efrihólavegur, af Þingevjarsýslubraut að Efri-Hólum. 
Katastaðavegur, af Þingeyjarsýslubraut að Katastöðum. 
Snartarstaðavegur, af Þingeyjarsýslubraut að Snartarstaðakirkju. 
Brekkuvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Brekku. 

Kópaskersvegur um Kópasker. Þ
A
N
N
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9. Reistarnesvegur, af vetrarvegi við Þingeyjarsýslubraut að Reistarnesi með álmu 
að Sandvík og Nýhöfn. 

10. Grjótnesvegur, af vetrarvegi við Þingeyjarsýslubraut að Grjótnesi. 
11. Núpskötluvegur, af Þingeyjarsvslubraut að Núpskötlu. 

Svalbarðshreppur: 

1. Ormarslónsvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Ormarslóni. 
2. Sveinungsvíkurvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Sveinungsvík. 

Krossavíkurvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Krossavík. 
Kollavíkurvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Kollsvík. 
Vallavegur, af Þingeyjarsýslubraut að Völlum. 
Hagalandsvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Hagalandi. 
Fjallalækjarselsvegur, af Þingeyvjarsýslubraut um Svalbarðssel að Fjallalækjar- 
seli. 

8. Flautafellsvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Flautafelli. 
Svalbarðsvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Svalbarðskirkju. 

10. Ytra-Álandsvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Ytra-Álandi. 
11. Syðra-Álandsvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Syðra-Álandi. 
12. Laxárdalsvegur, af Þingeyjarsýslubraut um Holt að Laxárdal. 
13. Gunnarsstaðavegur, af Þinseyjarsýslubraut að Gunnarsstöðum. 
14. Hvammsvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Hvammi. 

S
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Sauðaneshreppur: 

Tunguselsvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Tunguseli. 
Syðri-Brekkuvegur, af Þingeyjarsýslubraut að Syðri-Brekku. 
Hólsvegur, af Langanesvegi að Hóli. 
Sauðanesvegur, af Langanesvegi að Sauðaneskirkju. 
Efralónsvegur, af Langanesvegi að Efra-Lóni. 
Hliðarvegur, af Langanesvegi að Hlíð. 

Flugvallarvegur, af Langanesvegi á Sauðanesflugvöll. 
Eiðisvegur, af Langanesvegi að Eiði með álmu að Ártúni. 
Skoruvíkurvegur, af enda Langanesvegar um Heiðarhöfn að Skoruvík. a

 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem svýslunefnd Norður-Þingeyjarsýslu hefur samið og sam- 
þykkt, samkvæmt 19. gr. vegalaga, nr. 71 30. desember 1963, staðfestist hér með og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 8. janúar 1970. 

Ingólfur Jónsson.   
Kristinn Gunnarsson.
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SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð í Snæfellsnes- og 

Hnappadalssýslu nr. 212 8. október 1965 

1. gr. 
3. mgr. 2. gr. samþykktarinnar orðist þannig: 

Sýsluvegir eru: 

Kolbeinsstaðahreppur: 

Í. Skógavegur, af Stykkishólmsvegi að Skógum. 
2. Flesjustaðavegur, af Stykkishólmsvegi að Flesjustöðum. 
3. Hítarnesvegur, af samnefndum þjóðvegi að Hítarnesi. 
4. Krossholtsvegur, af Hítarnesvegi að Krossholti. 
5. Snorrastaðavegur, af Stykkishólmsvegi að Snorrastöðum. 
6. Hraunsmúlavegur, af Stykkishólmsvegi, um Kaldárbakka að Hraunsmúla. 
7. Lindartunguvegur, af Heydalsvegi að félagsheimilinu Lindartungu. 
8. Haukatunguvegur, af Heydalsvegi að Haukatungu. 
9. Kolbeinsstaðavegur, af Heydalsvegi að Kolbeinsstöðum. 

10. Mýrdalsvegur, af Heydalsvegi að Mýrdal. 
11. Hallkelsstaðahlíðarvegur, af Heydalsvegi að Hallkellsstaðahlið. 
12. Stórahraunsvegur, af Stykkishólmsvegi að Stórahrauni. 
13. Syðri-Rauðamelsvegur, af Heydalsvegi að Syðri-Rauðamel. 
14. Brúarhraunsvegur, af Stykkishólmsvegi að Brúarhrauni. 
15. Myýrdalsréttarvegur, af Heydalsvegi að Mýrdalsrétt. 
16. Hafursstaðavegur, af Hallkelsstaðahlíðarvegi að Hafursstöðum. 
17. Syðstu-Garðavegur, af Stykkishólmsvegi að Syðstu-Görðum. 

Eyjahreppur: 

1. Höfðavegur, af Ytri-Rauðamelsvegi að Höfða. 
2. Ytri-Rauðamelsvegur, af Slykkishólmsvegi að Ytri-Rauðamel. 
3. Kolviðarnesvegur, af Stykkishólmsvegi að Kolviðarnesi. 
4. Laugargerðisvegur, af Kolviðarnesvegi að Laugargerðisskóla. 
5. Þverárvegur, af Stykkishólmsvegi að Þverá. 

6. Söðulsholtsvegur, af Stykkishólmsvegi að Söðulsholti. 
7. Hrútsholtsvegur, af Stykkishólmsvegi að Hrútsholti. 
8. Hólslandsvegur, af Stykkishólmsvegi að Hólslandi. 
9. Þverárréttarvegur, af Þverárvegi að Þverárrétt. 
0. Hrossholtsvegur, af Stykkishólmsvegi að Hrossholti. 

Miklaholtshreppur: 

Skógarnesvegur, frá enda samnefnds þjóðvegar að Skógarnesi. 
Laxárbakkavegur, af Skógarnesvegi að Laxárbakka. 
Miklholtsvegur, af Stykkishólmsvegi að Miklholti. 
Kleifárvallavegur, af Stykkishólmsvegi að Kleifárvöllum, með álmu að Svarfhóli. 
Fáskrúðarbakkavegur, af Stykkishólmsvegi að Fáskrúðarbakka. 
Borgarvegur, af Stykkishólmsvegi að Borg. 
Miðhraunsvegur, af Stykkishólmsvegi um Lækjamót að Miðhrauni. 
Breiðabliksvegur, af Stykkishólmsvegi að Breiðabliki. Þ
A
R
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9. Hjarðarfellsvegur, af Stykkishólmsvegi að Hjarðarfelli. 
10. Straumfjarðartunguvegur, af Ólafsvíkurvegi að Straumfjarðartungu. 
1l. Borgarholtsvegur, af Krossavegi að Borgarholti. 
12. Hrísdalsvegur, af Ólafsvíkurvegi að Hrísdal. 
13. Lágafellsvegur, af Ólafsvíkurvegi um Syðra-Lásafell að Ytra-Lágafelli. 
14. Hörgsholtsvegur, af Miðhraunsvegi að Hörgsholti með álmu að Lækjamóti. 
15. Dalsvegur, af Stykkishólmsvegi að Dal. 

Staðarsveit: 

1. Gaularvegur, af Ólafsvíkurvegi að Gaul. 
2. Traðavegur, af Ólafsvíkurvegi að Tröðum. 
3. Ytri-Tunguvegur, af Ólafsvíkurvegi að Ytri-Tungu. 
4. Krossavegur, af Stykkishólmsvegi að Melkoti ásamt álmu að Krossum. 
5. Ölkelduvegur, af samnefndum þjóðvegi hjá Hóli að Slitvindastöðum. 
6. Staðastaðarvegur, af Ólafsvíkurvegi að Staðastað. 
7. Hagavegur, af Ólafsvíkurvegi að Haga. 
8. Lýsuhólsvegur, af samnefndum þjóðvegi að félagsheimili og skóla. 
9. Barðastaðavegur, af Ólafsvíkurvegi að Barðastöðum. 

10. Bláfeldarvegur, af Ólafsvíkurvegi að Bláfeldarrétt um Bláfeld. 
11. Böðvarsholtsvegur, af Ólafsvíkurvegi að Böðvarsholti. 
12. Kálfárvallavegur, af Ólafsvíkurvegi að Kálfárvöllum. 
13. Tjaldbúðavegur, af Ólafsvíkurvegi að Tjaldbúðum. 
14. Búðavegur, af Ólafsvíkurvegi að Búðum. 

Breiðuvíkurhreppur: 

0 
S
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Knarrarvegur, af Útnesvegi að Knerri. 
Miðhúsavegur, af Útnesvegi að Miðhúsum um Húsanes. 
Litluhnausavegur, af Útnesvegi að Litluhnausum. 

Arnarstapavegur, af Útnesvegi að Höfn. 
Hellnavegur, af Útnesvegi að Hellnum. 
Skjaldartraðarvegur, af Hellnavegi að Skjaldartröð. 
Dagverðarárvegur, af Útnesvegi að Dagverðará. 
Malarrifsvegur, af Útnesvegi að Malarrifi. 

Neshreppur utan Ennis: 

1. Vaðstakksheiðarvegur, af Ólafsvíkurvegi að Vaðstakksheiði. 
2. Ingjaldshólsvegur, af Ólafsvíkurvegi að Ingjaldshóli. 
3. Hraunskarðsréttarvegur, af Útnesvegi að Hraunskarðsrétt. 

Fróðárhreppur: 

1. Brimilsvallavegur, af Grundarfjarðarvegi að Brimilsvöllum. 
2. Brimilsvallaréttarvegur, af Grundarfjarðarvegi að rétt. 

Eyrarsveit: 

1. Kirkjufellsvegur, af Grundarfjarðarvegi að Kirkjufelli. 
2. Hlásvegur, af Kirkjufellsvegi að Hálsi. 
3. Grundarréttarvegur, af Grundarfjarðarvegi að Grundarrélt. 
4. Setbergsvegur, af Framsveitarvegi að Setbergi. 
5. Vatnabúðavegur, af Framsveitarvesi um Móabúð að Vatnabúð. 
6. Garðsendavegur, af Framsveitarvegi að Garðsenda.
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7. Kviabryggjuvegur, af Grundarfjarðarvegi að Kvíabryggju. 
8. Krossanesvegur, af Kvíabryggjuvegi að Krossanesi. 
9. Mýrarhúsavegur, af Grundarfjarðarvegi að Mýrarhúsum. 

Stykkishólmshreppur: 

1. Ögurvegur, af Stykkishólmsvegi að Ögri. 

Helgafellssveit: 

Hraunhálsvegur, af Grundarfjarðarvegi að Hraunhálsi. 
2. Bjarnarhafnarvegur, af Grundarfjarðarvegi að Bjarnarhöfn. 
3. Staðarbakkavegur, af Grundarfjarðarvegi að Staðarbakka. 
4. Gríshólsvegur, af Stykkishólmsvegi að Gríshóli. 
5. Arnarstaðavegur, af Stykkishólmsvegi að Arnarstöðum. 
6. Hofsstaðavegur, af Stykkishólmsvegi að Hofsstöðum. 
7. Sauraskógavegur, af Stykkishólmsvegi um Saura að Sauraskógum. 
8. Borgarlandsvegur, af Stykkishólmsvegi hjá Borgarlandi að Þingvöllum. 
9. Helgafellsvegur, af Stykkishólmsvegi að Helgafelli. 

10. Hólavegur, af Skógarstrandarvegi að Hólum. 
11. Hrísakostsvegur, af Skógarstrandarvegi að Hrísakoti. 
12. Kársstaðavegur, af Skógarstrandarvegi að Kársstöðum. 
13. Berserkjahraunsvegur, af Grundarfjarðarvegi að Berserkjahrauni. 

Skógarstrandarhreppur: 

Hólmlátursvegur, af Skógarstrandarvegi að Hólmlátri. 
Borgarvegur, af Skógarstrandarvegi um flugvöll að Borgum. 
Innra-Leitisvegur, af Skógarstrandarvegi að Innra-Leiti. 
Bilduhólsvegur, af Skógarstrandarvegi að Bílduhóli að Læk. 
Vörðufellsvegur, af Skógarstrandarvegi að Vörðufelli. 
Keisbakkavegur, af Skógarstrandarvegi að Keisbakka. 
Breiðabólsstaðarvegur, af Skógarstrandarvegi að Breiðabólsstað. 
Vörðuvegur, af Skógarstrandarvegi að Vörðum. 
Narfeyrarvegur, af Skógarstrandarvegi að Narfeyri. 

10. Ósvegur, af Skógarstrandarvegi að Ósi. 
Íl. Langadalsvegur, af Skógarstrandarvegi að Litla-Langadal. 
12. Klungurbrekkuvegur, af Skógarstrandarvegi að Klungurbrekku. 
13. Haukabrekkuvegur, af Skógarstrandarvegi að Haukabrekku. 
14. Stóra-Langadalsvegur, af Skógarstrandarvegi að Stóra-Langadal. 
15. Drangavegur, af Skógarstrandarvegi að Dröngum. 
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2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Snæfellsness- og Hnappadalssýslu hefur samið 
og samþykkt, samkvæmt 19. gr. vegalaga, nr. 71 30. desember 1963, staðfestist hér 
með og birtist til eftirbreytni öllum. þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 8. janúar 1970. 

Ingólfur Jónsson,   
Kristinn Gunnarsson.
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SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð í Vestur-Skaftafellssýslu 

nr. 241 26. október 1964. 

1. gr. 
3. mgr. 2. gr. orðist þannig: 

Sýsluvegir eru: 

Hörgslandshreppur: 

1. Núpsstaðavegur, af Suðurlandsvegi að Núpsstað. 
2. Kálfafellsvegur, af Suðurlandsvegi að Kálfafellskirkju. 
3 - Blómsturvallavegur, af Suðurlandsvegi austan Brúarár, um Kálfafellskot að 

Blómsturvöllum. 
4. Maríubakkavegur, af Suðurlandsvegi að Maríubakka. 
5. Hvolsvegur, af Suðurlandsvegi að Hvoli. 

6. Núpavegur, af Suðurlandsvegi austan Brunnár að Núpum. 
7. Seljalandsvegur, af Suðurlandsvegi austan Hverfisfljóts að Dalshöfða. 
8 - Hrunavegur, af Suðurlandsvegi vestan Eldvatns, um Teygingalæk að Hruna. 
9. Þverárvegur, af Suðurlandsvegi austan Þverárvatns að Þverá. 

10. Brunasandsvegur, af Suðurlandsvegi austan Fossála, um Hraunból að Sléttubóli. 

11. Hörgsdalsvegur, frá Hörgsárbrú vestan Hörgsár að Hörgsdal. 
12. Múlakostsvegur, af Suðurlandsvegi að Múlakostsskóla. 
13. Prestbakkavegur, af Suðurlandsvegi að Prestsbakkakirkju með álmu að Mör- 

tungu. 
14. Prestbakkakotsvegur, af Suðurlandsvegi að Prestbakkakoti. 

Kirkjubæjarhreppur: 

Merkurvegur, af þjóðveginum móts við Geirland að Geirlandi og Mörk. 
Kirkjubæjarklaustursvegur, af Suðurlandsvegi að Kirkjubæjarklaustri. 

Ásgarðsvegur, af Meðallandsvegi í Landbroti að Ásgarði. 
Hátúnavegur, af Meðallandsvegi í Landbroti að Hátúnum. 
Efri-Víkurvegur, af Meðallandsvesi í Landbroti að Efri-Vík. 
Eystri-Dalbæjarvegur, af Meðallandsvegi í Landbroti að Eystri-Dalbæ. 
Sólheimavegur, af Meðallandsvegi í Landbroti að Sólheimum. 
Fagurhlíðarvegur, af Meðallandsvegi í Landbroti að Fagurhlið. 

10. Hraunkotsvegur, af Meðallandsvesi í Landbroti að Hraunkoti. 
11. Þykkvabæjarvegur, af Meðallandsvegi í Landbroti að Þykkvabæ II og Il. 
12. Seglbúðavegur, af Meðallandsvegi í Landbroti að Seglbúðum. 
13. Ytra-Hraunsvegur, af Meðallandsvesi í Landbroti að Ytra-Hrauni. 

a
 

Ytri-Tunguvegur, af Meðallandsvegi í Landbroti um Eystri-Tungu að Ytri-Tungu. 

14. Arnardrangsvegur, af Meðallandsvegi sunnan við Jónskvísl í Landbroti um Fossa 
að Arnardrangi. 

15. Vegir á Kirkjubæjarklaustri að Læknisbústað og prestsetri. 
16. Hólmsvegur, af Suðurlandsvegi að Hólmi. 
17. Ytri-Dalbæjarvegur, af Holtsvegi að Ytri-Dalbæ. 
18. Holtsvegur, af Holsvegi við Heiðarselsvegamót að Holti. 
19. Heiðarselsvegur, af Holtsvegi að Heiðarseli. 
20. Skálarvegur, af Suðurlandsvegi í Eldhrauni að Skál.
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Leiðvallahreppur: 

1. Syðri-Steinsmýrarvegur, af Meðallandsvegi að Syðri-Steinsmyri. 
2. Hnausavegur, af Meðallandsvegi að Hnausum. 
3. Langholtsvegur, af Meðallandsvegi um Langholtskirkju að Lyngum. 
4. Efri-Eyjarvegur, af Meðallandsvegi um Efri-Ey I, að Efri-Ey II. 
5. Sandaselsvegur, af Suður-Meðallandsvegi hjá Strönd að Sandaseli. 
6. Botnavegur, af Suðurlandsvegi í Eldhrauni að Botnum. 
7. Bakkakotsvegur, af Meðallandsvegi að Bakkakoti. 

8. Sandhólsvegur, af Meðallandsvegi að Sandhól. 

Skaftártunguhreppur: 

   

1. Ytri-Ásavegur, af Meðallandsvegi að Ytri-Ásum. 
2. Svínadalsvegur, af Suðurlandsvegi að Svínadal. 
3. Hlíðarvegur, af Búlandsvegi að Hlíðarbæjum. 

4. Grafarvegur, af Ljótarstaðavegi að Grafarkirkju. 
5. Borgarfellsvegur, af Ljótarstaðavegi að Borgarfellsbæjum. 
6. Ljótarstaðavegur, af bjóðvegi ofan Tunsufljóts að Ljótarstöðum. 
7. Snæbýlisvegur, af þjóðvegi ofan Tungufljóts að Snæbýli. 
8. Hemruvegur, af Suðurlandsvegi við Tungufljót að Hemru. 

Álftavershreppur: 

1. Skálmarbæjarvegur, af Álftaversvegi að Skálmarbæ. 
2. Mýravegur, af Álftaversvegi vestan Mýrarhjáleigu að Mýrum. 
3. Hraungerðisvegur, af Álftaversvegi að Hraungerði. 
4. Þykkvabæjarklaustursvegur, af Álftaversvegsi að Þykkvabæjarklaustri II. 
5. Þykkvabæjarklausturskirkjuvegur, af Álftaversvegi að Þykkvabæjarklausturs- 

kirkju. 

6. Herjólfsstaðavegur, af Álftaversvegi að Herjólfsstaðaskóla. 

Hvammshreppur: 

1. Reynisbrekkuvegur, af Kerlingardalsvegi ofan Kerlingardals að Reynisbrekku. 

2. Kerlingardalsvegur, af þjóðvegi að Kerlingardal. 
3. Norðurvíkurvegur, af Suðurlandsvegi við Víkurá um Suður-Vík að Norður-Vík. 
4. Heiðardalsvegur, af Suðurlandsvegi að Heiðardalsbæjum. 
ð. Eyrarlandsvegur, af Reynishverfisvegi að Eyrarlandi. 
6. Reynisvegur af Reynishverfisvegi að Reyniskirkju. 
7. Garðavegur, af Reynishverfisvegi að Görðum. 
8. Fossbæjarvegur, af Reynishverfisvegi að Suður-Fossi. 
9. Hvammsbæjarvegur, af Suðurlandsvegi um Suður-Hvamm að Norður-Hvammi. 

10. Dalabæjavegur, af Suðurlandsvegi við Skagnes að Stóradal með álmu að Neðri- 
Dal. 

11. Kaldrananesvegur, af Suðurlandsvegi við Brandslæk að Kaldrananesi. 

Dyrhólahreppur: 

1. Brekknavegur, af Suðurlandsvegi vestan Kaldrananess að Ási. 
2. Garðakostsvegur, af Dyrhólavegi að Garðakoti. 
3. Hvolsvegur, af Suðurlandsvegi sunnan Skeiðflatar um Hrysgi að Hvoli. 
4. Steigarvegur, af Suðurlandsvegi að Steig. 
5. Fellsvegur, af Suðurlandsvegi austan við Pétursey um Fell að Álftagróf. 
6. Eystri-Sólheimavegur, af Suðurlandsvegi vestan Pétursevjar að Eystri-Sól- 

heimum.
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7. Ketilstaðavegur, af Suðurlandsvegi að Ketilstöðum. 
8. Skeiðflatarvegur, af Suðurlandsvegi að Skeiðflatarkirkju. 
9. Sólheimavegur, af Suðurlandsvegi að Ytri-Sólheimakapellu og Sólheimahjá- 

leigu. 
10. Dyrhólavegur, af Dyrhólave "gi (þjóðvegi) að Dyrhólum. 
11. Loftsalavegur, af Dyrhólavegi (þjóðvegi) að Loftsölum. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Vestur-Skaftafellssýslu hefur samið og sam- 
þykkt, samkvæmt 19. gr. vegalaga, nr. 71 30. desember 1963, staðfestist hér með 
og birtist tl eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngnráðuneytið, 8. janúar 1970. 

Ingólfur Jónsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

8. janúar 1970. Nr. 10. 

SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð í Austur-Skaftafellsýslu 

240 28. október 1964 

1. gr. 
2. mgr. 2. gr. samþykktarinnar orðist þannig: 

Sýsluvegir eru: 

Í. Bæjarhreppur: 

1. Hvalnesvegur, af Austurlandsvegi að Hvalnesi. 
2. Stafafellsvegur, af Austurlandsvegi að Stafafellskirkju. 
3. Hraunkotsvegur, af Austurlandsvegi að Hraunkoti og skóla hjá Hraunkoti. 

4. Þórisdalsvegur, af Austurlandsvegi að Þórisdal. 
5. Efri-Fiarðarvegur, af Austurlandsvegi að Efra-Firði. 
6. Syðri-Fjarðarvegur, af Austurlandsvegi að Syðra-Firði. 

ll. Nesjahreppur: 

1. Hornsvegur, af Austurlandsvegi 2ð Horni. 

2. Þinganesvegur, af Austurlandsvegi að Þinsanesi. 
3. Sauðanesvegur, af Þinganesvegi að Sauðanesi. 
4. Dilksnesvegur, af Hafnarvegi að Dilksnesi. 
5. Árnanesvegur, af Austurlandsvegi að Árnanesi. 
6. Kirkjuvegur, af Austurlandsvegi að Bjarnaneskirkju. 
7. Meðalfellsvegur, af Austurlandsvegi að Meðalfelli. 
8. Réttarvegur, af Meðalfellsvegi að. Skilarétt. 
9. Borgavegur, af Austurlandsvegi að Borgum. 

I0. Skólavegur, af Austurlandsvegi að skóla hjá Mánagarði. 
11. Félagsheimilisvegur, af Austurlandsvegi að félagsheimilinu Mánagarði. or 

12. Fornustekkavegur, af Austurlandsvegi að Fornustekkum.
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13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

202 8. janúar 1970. 

Austurhólsvegur, af Austurlandsvegi að Austurhóli. 
Miðskersvegur, af Austurlandsvegi að Miðskeri. 
Stapavegur, af Austurlandsvegi að Stapa. 
Lindarbakkavegur, af Austurlandsvegi að Lindarbakka. 
Setbergsvegur, af Austurlandsvegi að Setbergi. 
Hoffelsvegur, af Hoffellsvegi (þjóðvegi) að Hoffelli. 
Miðfellsvegur, af Hoffellsvegi að Miðfelli. 
Svínafellsvegur, af Austurlandsvegi að Svínafelli. 

III. Mýrahreppur: 

F
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Holtaselsvegur, af Rauðabergsvegi að Holtaseli. 
Holtsvegur, af Austurlandsvegi að skóla og félagsheimili að Holti. 
Stórabólsvegur, af Austurlandsvegi að Stórabóli. 

Kirkjuvegur, af Austurlandsvegi að Brunnhólskirkju. 
Einholtsvegur, af Austurlandsvegi að Einholti. 
Hólmsvegur, af Austurlandsvegi að Hólmi. 
Borgarvegur, af Austurlandsvegi að Nýpugörðum. 
Flateyjarvegur, af Austurlandsvegi að Flatey. 

IV. Borgarhafnarhreppur: 

S
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Smyrlagbjargavegur, af Austurlandsvegi að Smyrlabjörgum. 
Borgarhafnarvegur, af Austurlandsvegi að Borgarhöfn. 
Brunnavegur, af Austurlandsvegi að Brunnum. 
Leitisvegur, af Austurlandsvegi að Leiti. 
Kirkjuvegur, af Austurlandsvegi að skóla, félagsheimili og Kálfafellsstað- 
arkirkju. 

Kálfafellsvegur, af Austurlandsvegi að Kálfafelli. 
Breiðabólsstaðarvegur, af Austurlandsvegi að Breiðabólstað. 
Reynivallavegur, af Austurlandsvegi að Reynivöllum. 

V. Hofshreppur: 
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Austurhjáleiguvegur, af Austurlandsvegi að Austurhjáleigu, Hnappavöllum. 
Kirkjuvegur, af Austurlandsvegi að skóla, félagsheimili og Hofskirkju. 
Hofskotsvegur, af Kirkjuvegi að Hofskoti. 
Fagurhólsmýrarvegur, af Austurlandsvegi að Fagurhólsmýri. 
Sláturhúsvegur, af Austurlandsvegi að sláturhúsi. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Austur-Skaftafellssýslu hefur samið og sam- 
þykkt, samkvæmt 19. gr. vegalaga, nr. 71 30. desember 1963, staðfestist hér með og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 8. janúar 1970. 
€ € 2 J 

Ingólfur Jónsson, 

Kristinn Gunnarsson. 
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REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Garðahreppi, Gullbringusýslu. 

Fasteignaskatt samkvæmt 3. gr. laga nr. 51 10. júní 1964 skal innheimta með 
150% álagi í Garðahreppi í Gullbringusýslu. 

Reglugerð þessi staðfestist hérmeð samkvæmt 5. gr. laga nr. 51 10. júní 1964, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 8. janúar 1970. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. RN 
Hallgrímur Dalbera. 

9. janúar 1970. Nr. 12. 

REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Biskupstungnahreppi, Árnessýslu. 

Fasteignaskatt samkvæmt 3. gr. laga nr. 51 10. júní 1964 skal innheimta með 
200% álagi í Biskupstungnahreppi, í Árnessýslu. 

Reglugerð þessi staðfestist hérmeð samkvæmt 5. gr. laga nr. 51 10. júní 1964, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. janúar 1970. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Hallgrímur  Dalberg. 

9. janúar 1970. Nr. 13. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um bann við veiði smásíldar nr. 7 22. febrúar 1966. 

1. gr. 

Í stað orðanna: „238 em“ í 1., 2., 3. og 5. gr. reglugerðarinnar komi orðin: 25 cm. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Á árinu 1970 er óheimilt að veiða meira en 50 þúsund smálestir síldar á svæði 
fyrir Suður- og Vesturlandi frá línu, sem hugsast dregin í réttvísandi suðaustur 
frá Eystra-Horni suður um og vestur fyrir að línu, sem hugsast dregin réttvísandi 
norðvestur frá Bit. Á tímabilinu frá 15. febrúar til 15. september 1970 eru síldveiðar 
þó bannaðar á þessu svæði.
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Þrátt fyrir veiðibann samkvæmt 1. mgr. þessa ákvæðis veitir sjávarútvegs- 
málaráðuneytið, að fengnu áliti Hafrannsóknastofnunarinnar og Fiskifélags Ís- 
lands, leyfi til veiði síldar á þessu svæði til niðursuðu eða annarrar vinnslu til 
manneldis eða beitu. Leyfi má binda skilyrðum, sem nauðsynleg þykja. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 1. gr. laga nr. 44 5. apríl 1948 um vísinda- 
lega verndun fiskimiða landgrunnsins til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld reglu- 
gerð nr. 44 31. marz 1969 um breyting á reglugerð um bann við veiði smásildar 
nr. 7 22. febrúar 1966, svo og reglugerð nr. 172 29. ágúst 1969 um breytingu á 
reglugerð nr. 44 31. marz 1969 um breytingu á reglugerð um bann við veiði smá- 
sildar, nr. 7 22. febrúar 1966. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 9. janúar 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson.   
Gunnl. E. Briem. 

Nr. 14. 14. janúar 1970. 

SAMÞYKKT 

fyrir Vatnsveitufélag Árnesbænda, Aðaldælahreppi. 

1. gr. 
Félagið heitir Vatnsveitufélag Árnesbænda. Heimil þess og varnarþing er í Aðal- 

dælahreppi. 

2. gr. 
Tilgangur félagsins er að sjá býlum á félagssvæðinu fyrir vatni. 

3. gr. 
Stofnendur félagsins eru ábúendur býlanna: Árnes 1-9-3. 
Hver stofnandi greiðir kr. 45 000.00 sem stofngjald og telst hann ekki full- 

gildur félagsmaður, fyrr en bað stofngjald er greitt. Allt vatnt í fjós, þvottahús 
og önnur þau hús, er heyra búrekstri jarðarinnar til, telst undir sama stofngjald 
og íbúðarhús. 

Félagsskylda samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar er því skilyrði háð, að ábú- 
enda séu látin í té afnot af vatni því, sem félagið hefur til umráða. 

4. gr. 
- „Ábúendur væntanlegra nýrra býla á félagssvæðinu má taka í félagið með 

sambvkki lögmæts aðalfundar. 
Nýr félagsmaður greiðir sama stofngjald og eldri félagar og öll gjöld, sem á 

félaginu hvíla, til jafns við aðra félagsmenn frá því, er hann gekk í félagið. Sjálfur 
skal hann kosta allar framkvæmdir, sem gera verður, sérstaklega hans vegna, til 

þess að hann geti notað mannvirki félagsins. 

5. gr. 
Stofnkostnaði að upphaflegri aðalleiðslu vatnsveitunnar greiðist í eftirtöld- 

um hlutum fyrir býli á félagssvæðinu: kr. 45 000.00. Skal hann greiddur af stofn- 
gjöldum félagsmanna, þar sem þau hrökkva til og styrk, sem veittur kynni að 
verða til vatnsveitunnar.
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Vatnsskatt skal innheimta árlega af hverju byli á félagssvæðinu, sem vatns 

nýtur úr vatnsveitunni. Skal félagsstjórn tillaka upphæð hans þannig fyrir hvert 

reikningsár, að nægi til greiðslu vaxta og afborgana stofnkostnaðar aðalleiðslu 

valnsveitunnar og til viðhalds. 

Gjöld skv. 2. mgr. þessarar greinar má taka lögtaki ásamt áföllnum innheimtu- 

kostnaði, ef ekki er staðið í skilum um greiðslu gjalda til félagsins. Eignir félags- 

ins standa til fullnægingar skuldbindingum þess. Enginn félagsmaður ber ábyrgð 

á skuldbindingum félagsins umfram gjöld þau, sem honum er gert að greiða til 

félagsins samkvæmt ákvæðum þessarar samþykktar. 

6. gr. 
Félagsstjórn er skylt að boða til félagsfundar, ef þrír félagar eða tveir stjórn- 

armeðlimir krefjast þess, enda greini þeir tilefni kröfunnar. 

7. gr. 

Félagsfundur er lögmætur, ef helmingur félagsmanna sækir hann, enda hafi 

löglega verið til hans boðað. Fundur er löglega boðaður, ef hverjum félagsmanni 

er tilkynnt fundarboðið bréflega eða persónulega með fimm daga fyrirvara. 
Á félagsfundum hafa allir félagsmenn jafnan rétt og ræður afl atkvæða úr- 

slitum. 

8. gr. 
Aðalfundur félagsins skal haldinn eigi síðar en 1. apríl ár hvert. Til hans skal 

boða með viku fyrirvara, bréflega eða persónulega. 
Aðalfundur er lögmætur, ef % félagsmanna sækir hann. Hafi þrisvar sinnum 

verið boðað til aðalfundar vegna ónógrar fundarsóknar, telst þriðji fundurinn 

lögmætur, hver sem fundarsókn er. 
Á aðalfundi skulu teknar ákvarðanir um starfsemi félagsins á árinu, lagðir 

fram endurskoðaðir reikningar þess og kosnir þrír menn í stjórn félagsins og tveir 
endurskoðendur til eins árs í senn. Liggi önnur mál fyrir aðalfundi en venjuleg 
aðalfundarstörf, skal þess getið í fundarboði. 

9. gr. 
Stjórn félagsins skiptir sjálf með sér verkum. Störf stjórnar og endurskoð- 

enda skulu vera ólaunuð. Formaður kveður stjórnina saman til fundar og boðar 
félagsfundi og aðalfundi. 

Stjórnarfundir eru því aðeins lögmætir, að allir stjórnarmenn séu mættir. 
Færa skal gerðabók stjórnarfunda og skal ritari stjórnarinnar lesa fundar- 

gerð í lok hvers fundar og undirrita hana ásamt formanni, þegar hún hefur verið 
samþykkt. 

10. gr. 
Stjórn félagsins hefur umsjón með vatnsveitunni, annast reikningshald henn- 

ar og innheimtur á gjöldum til félagsins. Hún sér um viðhald og viðgerðir á vatns- 
bóli og aðalleiðslu. 

Viðhald heimæða og umbúnað í húsum annast félagsmenn hver hjá sér.
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11. gr. 
Samþykkt þessari má ekki breyta, nema á aðalfundi, enda hafi breytinganna 

verið getið í fundarboði og séu að minnsta kosti % félagsmanna samþykkir þeim. 

Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af Vatnsveitufélagi Árnesbænda 
í Aðaldælahreppi, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreyni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. janúar 1970. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Haligrimur Dalberg. 

Nr. 15. . 20. janúar 1970. 

AUGLÝSING 

um vinnumiðlun í Árskógshreppi, Eyjafjarðarsýslu. 

Samkvæmt heimild í 1. gr. laga nr. 52, 9. apríl 1956 um vinnumiðlun, hefur 
félagsmálaráðherra ákveðið, að vinnumiðlun skuli starfrækt í Árskógshreppi, Eyja- 
fjarðarsýslu. 

Um framkvæmd vinnumiðlunarinnar fer eftir lögum nr. 52/1956 með breyt- 
ingu nr. 71/1969, um vinnumiðlun og reglugerð um vinnumiðlun nr. 130/1956. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. janúar 1970. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 16. . 20. janúar 1970. 
AUGLÝSING 

um að lög nr. 29 7. apríl 1956 nm atvinnuleysistryggingar, skuli taka 

til Árskógshrepps í Eyjafjarðarsýslu. 

Samkvæmt heimild í 4. gr. laga nr. 29/1956 um atvinnuleysistryggingar, hefur 
félagsmálaráðuneytið ákveðið, að lög um atvinnuleysistryggingar skuli taka til Ár- 
skógshrepps í Eyjafjarðarsýslu. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. janúar 1970. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Hallgrímur Dalberg.
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BÆJANÖFN 

Menntamálaráðuneytið hefur samkvæmt lögum nr. 35 18. febrúar 1953 gefið 

út leyfisbréf fyrir eftirgreindum bæjanöfnum á árinu 1969: 

Norður-Þingeyjarsýsla. 

Austurgarður I á eignarhluta í landi Austurgarða, Kelduhverfi. 
Austurgarðar II á eignarhluta í landi Austurgarða, Kelduhverfi. 

Suður-Múlasýsla. 

Höfðatún á nýbýli í landi Gestsstaða í Fáskrúðsfirði. 

Árnessýsla. 
Ártún á nýbýli í landi Árbæjar HI í Ölfusi. 
Asparlundur á nýbýli í landi Laugaráss í Biskupstungum. 
Brúarhvammur á nýbýli í landi Brúar í Biskupstungum. 
Brún á garðyrkjubýli í landi Flúða, Hrunamannahreppi. 
Haukholt 1 á eignarhluta í landi Haukholts, Hrunamannahreppi. 
Haukholt Il á eignarhluta í landi Haukholts, Hrunamannahreppi. 
Klif á nýbýli í landi Spóastaða í Biskupstungum. 
Sauðholt á garðyrkjubýli í landi Reykjavalla í Biskupstungum. 

Gullbringusýsla: 

Breiðabólsstaðir Il á nýbýli í landi Breiðabólsstaða, Bessastaðahreppi. 

Menntamálaráðuneytið, 20. janúar 1970. 

F. h.r. 

Birgir Thorlacius. 
  

Sigurður J. Briem. 

29. janúar 1970. Nr. 18. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir minningarsjóð Guðrúnar S. Þor- 
leifsdóttur frá Tunguhálsi, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmála- 
ráðherra 29. janúar 1970. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir minningarsjóð Guðrúnar S. Þorleifsdóttur frá Tunguhálsi. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir: Minningarsjóður Guðrúnar S. Þorleifsdóttur. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af Sveini Stefánssyni frá Tunguhálsi og gefinn Lýtings- 

staðahreppi — eins og hann er nú — til minningar um konu hans Guðrúnu Soffíu 
Þorleifsdóttur, sem var húsfreyja á Tunguhálsi um fjörutíu ára skeið frá 1897 til 
1938. Guðrún var fædd 31. maí 1871, d. 22. júní 1939.



Nr. 18. 208 29. janúar 1970. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 25 000.00 — tuttugu og fimm þúsund krónur. —- 
Sjóðurinn skal ávaxtast í útibúi Búnaðarbankans á Sauðárkróki, og banka- 

bókin geymd þar. Verði útibúið lagt niður, skal sjóðurinn ávaxtast í annarri tryggri 
bankastofnun á Sauðárkróki. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, og leggjast vextir við höfuðstól þar til 
hann tekur til starfa á eitt hundrað ára afmælisdegi Guðrúnar 1971. 

4. gr. 
Vöxtum af sjóðnum skal varið til styrktar efnalitlum sjúklingum í Lýtings- 

staðahreppi, sem orðið hafa fyrir slysi eða sjúkdómi, og verða fyrir miklum óend- 
urkræfum útgjöldum vegna sjúkrahúsdvalar og þurfa að fá sjúkraflugvél til flutn- 
ings í sjúkrahús til læknisaðgerða. 

Komi til þess að keypt verði eða starfrækt sjúkraflugvél fyrir Skagafjarðar- 
sýslu, er sjóðstjórn einnig heimilt að verja vöxtum upp í framlag Lýtingsstaða- 
hrepps til kaupa eða reksturs slíkrar flugvélar. 

Komi ár, sem ekki þarf að úthluta úr sjóðnum, leggjast vextir við höfustól. 

5. gr. 
Stjórnendur sjóðsins skulu vera: sýslumaður Skagafjarðarsýslu eða samsvar- 

andi embættismaður, verði sýslumannsembætti lagt niður, oddviti eða sveitarstjóri 
Lýtingsstaðahrepps og óðalsbóndinn á Tunguhálsi. 

Stjórn sjóðsins heldur gerðabók og skal í hana rituð skipulagsskrá þessi, árs- 
reikningar sjóðsins og fundargerðir stjórnenda. 

6. gr. 
Reikningar sjóðsins skulu gerðir árlega í lok hvers árs og skulu þeir endur- 

skoðaðir af endurskoðendum sýslureikninga. 

7. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og hún birt í 

B. deild Stjórnartíðinda. 

Akureyri, 8. júlí 1969. 

S. Stefánsson (frá Tunguhálsi). 

Nr. 19. 29. janúar 1970. 
REGLUGERÐ 

fyrir Heilsuverndarstöð Kópavogs. 

1. gr. 
Hlutverk Heilsuverndarstöðvar Kópavogs er fyrst um sinn heilsugæzla í eftir- 

töldum greinum: 

1. Mæðravernd. 

2. Ungbarnavernd (0—2 ára barna) og smábarnavernd (2—7 ára barna). 
3. Skólaeftirlit (heilsuvernd barna og unglinga á skólaaldri). 
4. Tannvernd í skólum. 

3. Íþróttaeftirlit (heilsuvernd íþróttaiðkenda). 
6. Atvinnusjúkdómavarnir.
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7. Áfengisvarnir. 
8. Geðvernd. 
9. Almennar sjúkdómavarnir (í samráði við héraðslækni og aðra embættismenn 

skv. lögum). 

2. gr. 
Stjórn Heilsuverndarstöðvar skipuleggur frekari starfsemi stöðvarinnar og ákveð- 

ur framkvæmdir á sérhverjum lið í. gr. eftir ástæðum og í samráði við stjórn bæj- 
arins. 

ð. gr. 
Stjórn Heilsuverndarstöðvarinnar er skipuð 5 mönnum. Bæjarstjórn kýs for- 

mann stjórnarinnar og 2 meðstjórnendur, Í er tilefndur af heilbrigðismálaráðuneyt- 
inu og Í af Sjúkrasamlagi Kópavogs. Kjörtímabil stjórnarinnar er hið sama og 
bæjarstjórnar. Stjórnin annast rekstur Heilsuverndarstöðvarinnar í umboði bæjar- 
stjórnar Kópavogskaupstaðar og skulu fundargerðir stjórnarinnar lagðar fyrir 
bæjarráð og bæjarstjórn til staðfestingar. 

4. gr. 
Ráða má yfirhjúkrunarkonu að stöðinni, sem stjórni daglegum rekstri, enda 

vinni hún auk þess dagleg störf við ákveðna deild eða deildir stöðvarinnar. Æski- 
legt er, að hún væri lærð heilsuverndarhjúkrunarkona. 

5. gr. 
Heilsuverndarstöðin skal hafa aðskilið reikningsbókhald. Um skiptingu kostn- 

aðar og annað, sem við kemur rekstri Heilsuverndarstöðvarinnar, fer eftir lögum 
um heilsuvernd nr. 44/1955. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 3. gr. heilsuverndarlaga nr. 44/1955, 
staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 29. janúar 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. 

Jón Thors. 

3. febrúar 1970. Nr. 20. 

SAMÞYKKT 

um forkaupsrétt Siglufjarðarkaupstaðar á lóðum og fasteignum, 

sem að sjó liggja í Siglufirði. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 22 23. júní 1932, um forkaupsrétt kaupstaða og 
kauptúna á hafnarmannvirkjum og fleiru, samþykkti bæjarráð eftirfarandi: 

. 
Siglufjarðarkaupstað er áskilinn forkaupsréttur á öllum útgerðarstöðvum með 

lóðarréttindum, frá og með Hvanneyrarbakka að norðan og suður að lóðum Hafnar- 
sjóðs Siglufjarðar í Innri-höfn, en það eru eftirtaldar útgerðarstöðvar og lóðarréttindi: 

Hvanneyrarbakki, eign Vigfúsar Friðjónssonar. 

Hvanneyrarkrókur HM, eign Skeljungs h.f. 
Ránargata 2, Kambsreitur, eign Olíuverzlunar Íslands h.f. 
Lóðir, bryggjur og mannvirki Sildarverksmiðja ríkisins, austan Vetrarbrautar. 
Hraðfrystihús og lóðarréttindi h.f. Hímnir (Þormóðsreitur). 

B 27
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Sildarstöð og lóðarréttindi Samv.fél. Jarlinn (Þormóðsreitur). 

Síldarstöð og lóðarréttindi dætra Óskars Halldórssonar (Ásgeirsreitur). 
Sildarstöð og lóðarréttindi O. Henriksen (Hinriksreitur). 
Sildarstöð og lóðarréttindi Sigf. Baldvinssonar (búðarreitur). 
Síldarstöð og lóðarréttindi Ólafs Ragnars (Ragnarsreitur). 
Síldarstöð og lóðarréttindi hf. Hafliði (Hafliðareitur). 
Sildarstöð og lóðarréttindi d.b. Halldórs Jónassonar (Halldórsreitur). 
Hús og lóðarréttindi Edwins Jakobsen (Hafliði Helgason við Gránugötu). 
Sildarstöð og lóðarréttindi Kaupfélags Siglfirðinga (Kveldúlfsreitur). 
Síldarstöð og lóðarréttindi Silfurborg hf. (Hjaltalínsreitur). 
Hraðfrystihús Sameignarfélagsins Ísafold (Friðleifsreitur). 
Síldarstöð og lóðarréttindi sf. Ísafold (Friðleifsreitur). 

Síldarstöð og lóðarréttindi Reykjanes hf. (Helgareitur). j 
Síildarstöð og lóðarréttindi hf. Sunnu (Ólagata 1, 2 og 3, og 4 að hluta). (Ála- 

lækjarreitur). 
Síldarstöð og lóðarréttindi Óskarssíld hf. Ólagötu 1, 2 og 3 að hluta). Ála- 

lækjarreitur). 
Síldarstöð og lóðarréttindi hf. Sunnu (Ólagata 4). 
Síldarstöð og lóðarréttindi Þórodds Guðmundssonar (Ólagata 5). 
Sildarstöð og lóðarréttindi Skafta Stefánssonar (Snorragata 7). 
Sildarstöð og lóðarréttindi hf. Njörður (Snorragata 9). 
Síldarstöð og lóðarréttindi Síldarsöltun Ísfirðinga (Snorragata 11 og 18). 
Sildarstöð og lóðarréttindi Ásgeirs Péturssonar hf., ásamt fiskimjölsverksmiðju 

og hraðfrystihúsi með lóðarréttindum. 

Enn fremur áskilur Siglufjarðarkaupstaður sér forkaupsrétt að allri strandlengj- 
unni austan fjarðarins, frá Álfhól út að Siglunesskriðum 150 m frá fjörborði til 
fjalls, miðað við stórstraumsflóð. 

Samþykkt þessi öðlast gildi þegar í stað og gildir í 5 ár frá og með deginum í 
dag að telja. Birtist hún hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 3. febrúar 1970. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 21. 3. febrúar 1970. 
REGLUGERÐ 

um Fiskimálaráð. 

1. gr. 
Sjávarútvegsráðherra skipar Fiskimálaráð, og er sjálfur formaður þess. 

2. gr. 
Eftirtaldir aðilar eiga rétt á að tilnefna einn fulltrúa hver í ráðið til þriggja ára 

í senn og annan til vara: 

Landsamband íslenzkra útvegsmanna. 
Félag íslenzkra botnvörpuskipaeigenda. 

Sjómannasamband Íslands.
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Farmanna- og fiskimannasamband Íslands. 
Alþýðusamband Íslands. 
Félag fiskiðnfræðinga. 
Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna. 
Sjávarafurðadeild Sambands íslenzkra samvinnufélaga. 
Sölusamband íslenzkra fiskframleiðenda. 
Sildarútvegsnefnd. 
Félag íslenzkra fiskmjölsframleðenda. 
Félag íslenzkra niðursuðuverksmiðja. 
Samlag skreiðarframleiðenda. 

Seðlabanki Íslands. 
Fiskveiðasjóður Íslands. 
Fiskimálasjóður. 
Efnahagssstofnunin. 
Fiskifélag Íslands. 

3. gr. 
Lögheimili Fiskimálaráðs og varnarþing er í Reykjavík. 

Um hlutverk Fiskimálaráðs: 

4. gr. 
Hlutverk Fiskimálaráðs er: 

a) Að vera ráðgefandi um mótun heildarstefnu í sjávarútvegi. 
b) Að beita sér fyrir og efla samvinnu allra aðila í sjávarútvegi. 
c) Að hafa forgöngu um markaðsrannsóknir og skipuleggar aðgerðir til þess að 

afla nýrra markaða fyrir sjávarafurðir. 
d) Að hafa forgöngu um framleiðslu nýrra vörulegunda úr sjávarafurðum. 
e) Að geta veitt sem víðtækastar upplýsingar fræðslu um íslenzkan sjávarjútveg 

á hverjum tíma. 

Um starfshætti Fiskimálaráðs: 

5. gr. 
Fiskimálaráð skal miða ályktanir sínar og aðgerðir við það, sem mest fjöl- 

breytni sé í útgerð og fiskvinnslu innan þeirra marka, sem arðbær hráefnisöflun 
setur. 

6. gr. 
Fiskimálaráð skal eftir föngum fylgjast með verkefnum eins!akra stofnana í 

sjávarútvegi og kanna verkaskiptingu þeirra, auk þess sem ráðið skal fylgjast með 
áhrifum lánastarfssemi banka og hins opinbera á þróun sjávarútvegs á hverjum tíma 
með það fyrir augum að vekja athygli á nauðsynlegum breytingum, gerist þess þörf. 

7. gr. 
Fiskimálaráð skal vinna að verkefnum sínum í samvinnu við ransókastofnanir 

sjávarútvegs, sjávarútvegs- og viðskiptaráðunewti og aðra þá aðila, sem verkefni 
ráðsins kunna að snerta hverju sinni. 

8. gr. 
Fiskimálaráð skal fylgjast mjög vel með markaðshorfum á helztu viðskipta- 

svæðum og jafnframt hlutast til um, að tækifæri til arðbærrar framleiðslu á nýjun 
sjávarafurðum verði nytt.
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9. gr. 
Fiskimálaráð kemur saman bl funda, þegar formaður ákveður, en þó eigi 

sjaldnar en tvisvar á ári. 

10. gr. 
Fiskimálaráð kýs þriggja manna framkvæmdanefnd og þrjá menn til vara úr 

hópi aðalfulltrúa til þriggja ára. Framkvæmdanefnd kýs sér formann, ræður fram- 
kvæmdastjóra og annað starfslið, að fengnu samþykki sjávarútvegsráðherra, sem 
ákveður starfskjör framkvæmdastjóra og starfsliðs, svo og þóknun til framkvæmda- 
nefndar, en störf í sjálfu Fiskimálaráði eru ólaunuð. Framkvæmdastjóri og vara- 
menn Í framkvæmdanefnd sitja fundi nefndarinnar og hafa þar ntálfrelsi og tillögu- 
rétt, en ekki atkvæðisrétt, nema varamaður mæti í stað aðalmanns. Framkvæmda- 

nefnd skal halda gjörðabók um störf sín. 

11. gr. 
Framkvæmdanefnd skal annast þau störf, sem Fiskimálaráð felur henni, og 

hefur ákvörðunarvald í nafni ráðsins á milli funda þess. Nefndin semur árlega 
skýrslu til ríkisstjórnar og Alþingis um störf ráðsins og gerir árlega starfs- og fjár- 
hagsáætlun, en hvort tveggja er síðan afgreitt á fyrsta fundi Fiskimálaráðs ár hvert, 
en ráðið fjallar endanlega um allar álvktanir, sem gerðar eru Í nafni þess. 

12. gr. 

Fiskimálaráði, eða framkvæmdanefnd í nafni þess, skal heimilt að ráða sér- 
fræðinga til þess að leysa tiltekin verkefni, er snerta samræmingu starfshátta í einni 
eða fleiri greinum sjávarútvegs, og teljast, að minnsta kosti að hluta, utan verka- 
hrings þeirra stofnana, sem þegar vinna að ýmis konar rannsóknum í sjávarútvegi. 
Skulu verkefnin meðal annars vera á sviði aðgerðarrannsókna og að þeim unnið í 
samvinnnu við sérfræðinga þeirra stofnana eða hagsmunasamtaka, sem málið snertir 
hverju sinni. Fiskimálaráði er enn fremur heimilt að ráða sérfræðinga til þess að 
inna af hendi tilteknar markaðsathuganir og markaðsrannsóknir. Sérfræðingar 
skulu ekki ráðnir í fast starf hjá Fiskimálaráði, heldur aðeins til þess að inna af 
hendi tiltekin verkefni hverju sinni, og skal sérstakur ráðningarsamningur gerður 
fyrir hvert verkefni. 

Im fundi Fiskimálaráðs. 

13. gr. 
Framkvæmdanefnd skal með hæfilegum fyrirvara senda aðalfulltrúum í Fiski- 

málaráði þau gögn, sem taka á fyrir á fundi Fiskimálaráðs hverju sinni, en til funda 
ráðsins skal boða með tilkynningu til aðalfulltrúa í ábyrgðarbréfi eða símskeyti. 
Geti aðalfulltrúi ekki komið til Fiskimálaráðsfundar, skal hann þegar tilkynna vara- 
manni sínum fundarboðið og afhenda honum fundargögn. Heimilt er framkvæmda- 
nefnd að bjóða sem áheyrnarfulltrúum mönnum utan Fiskimálaráðs, svo sem starfs- 
mönnum sjávarútvegs- og viðskiptaráðuneytis og rannsóknastofnana sjávarútvegs. 

14. gr. 
Sjávarútvegsráðherra stýrir fundum Fiskimálaráðs. Fulltrúar eru skyldir til 

að hlíta úrskurði hans um allt, sem varðar fundarsköp, en þó má skjóta úrskurð- 
inum til atkvæðagreiðslu á fundi, ef vafi leikur á um skilnings á fundarsköpum 

15. gr. 

Framkvæmdastjóri situr fundi Fiskimálaráðs.
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16. gr. 

Sérstök gjörðabók skal haldin yfir fundi Fiskimálaráðs. Þar skulu færðar allar 

fundarsamþykktir og jafnframt stutt skýrsla um það, sem gerist á fundum. Sérhver 

fulltrúi getur borið fram tillögur um þau mál, sem til umræðu eru. Tillögur skulu 

vera skriflegar og afhentar formanni, áður en umræðum um viðkomandi dagskrár- 

lið lýkur. Formaður skal þó gefa fulltrúum nokkurt ráðrúm til samningar tillagna, 

ef svo ber undir. Formaður sker úr um, hversu haga skuli atkvæðagreiðslu um 

framkomnar tillögur 

17. gr. 
Fundur í Fiskimálaráði er ályktunarhæfur, ef helmingur fulltrúa er á fundi. 

Afl atkvæða ræður úrslitum, en tillaga fellur á jöfnum atkvæðum. Atkvæðagreiðsla 

fer þannig fram, að fulltrúar rétta upp hönd. Nafnakall skal viðhafa ef þriðjungur 
mættra fulltrúa krefst þess, og greiða fulltrúar þá atkvæði eftir stafsrófsröð, nema 
formaður, sem greiðir síðastur atkvæði. Dragist ræður úr hófi, geta fulltrúar stungið 
upp á því, að þeim sé hætt, og sker fundur úr því umræðulaust. 

18. gr. 
Formaður getur brugðið út af fundarsköpum þessum og leyft frjálslegri um- 

ræður, ef honum virðist það horfa til skýringar á málum og samræmingar á sjónar- 
miðum fulltrúa. Hann getur jafnan breytt þeirri ákvörðun, ef honum virðist fundur- 
inn fara of óskipulega fram, og frjálslegar umræður nái þannig ekki tilgangi sínum. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 35 23. apríl 1968, um Fiskimálaráð, 
til þess að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hut eiga að 

máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 3. febrúar 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson.   
Gunnl. E. Briem. 

6. febrúar 1970. . Nr. 22. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu á skipulagsuppdrætti Grundarfjarðar í Eyrarsveit. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið í dag staðfest 

skipulagsuppdrátt af Grundarfirði í Eyrarsveit. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og 
hefur verið samþykktur af hreppsnefnd Eyrarsveitar og skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 6. febrúar 1970. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. . 

Hallgrímur Dalberg.
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REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Skeiðahreppi, Árnessýslu. 

Fasteignaskatt samkvæmt 3. gr. laga nr. 51 10. júní 1984 skal innheimta með 
200% álagi í Skeiðahreppi í Árnessýslu. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt 5. gr. laga nr. 51 10. júní 1964, til 
þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. febrúar 1970. 

Emil Jónsson. 0 
Hjálmar Vilhjálmsson. 

Nr. 24. . 18. febrúar 1970. 
AUGLÝSING 

um breyting á samþykkt um lokunartíma sölubúða og sölustaða á Selfossi, 

nr. 288 11. des. 1969. 

1. gr. 
Ný grein, 7. gr. samþykktarinnar orðist svo: 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum frá kr. 1 000.00 allt að kr. 10 000.00. 

Með mál út af brotum á samþykkt þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Selfosshrepps hefur samþykkt samkvæmt 
lögum nr. 17 frá 1. febrúar 1936 um samþykktir um lokunartima sölubúða, öðlast 
þegar gildi, þó með þeim talmörkunum, sem lög nr. 45 frá 15. júní 1926 setja og 

birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. febrúar 1970. 

F. h.r. 
Hjálmar Vilhjálmsson. 0 

Gunnlaugur Þórðarson. 

Nr. 25. 19. febrúar 1970. 

REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Skútustaðahreppi, S-Þing. 

Fasteignaskatt samkvæmt 3. gr. laga nr. 51 10. júní 1964 skal innheimta með 
200% álagi í Skútustaðahreppi, S.-Þing. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt 5. gr. laga nr. 5í 10. júní 1964, til 
þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Félagsnálaráðuneytið, 19. febrúar 1970. 

Emil Jónsson. nn - 

Hjálmar Vilhjálmssson.
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HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir landshöfnina í Þorlákshöfn. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Land landshafnarinnar er strandlengja jarðarinnar Þorlákshöfn, að jafnaði 80 

metra breið landræma frá flóðlínu sjávar, en ákveðist nánar með tilliti til skipu- 
lags. 

Land það, er afmarkast að norðan af þvervegi frá Skötubót að Þorlákshafnar- 
vegi og síðan að vestan af miðjum Þorlákshafnarvegi að A-götu og þaðan af fram- 
haldi sömu línu óbrotinni alla leið til sjávar. Á þessa línu skulu settir a. m. k. 3 
fastir punktar, sem marki línuna þó núverandi Þorlákshafnarvegur breytist. 

11. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Stjórn hafnarinnar skipa 7 menn kosnir af Alþingi til fjögurra ára í senn. Ráð- 

herra sá, sem fer með hafnarmál, skipar formann hafnarstjórnar úr hópi stjórnar- 
manna, og tvo endurskoðendur. 

Hafnarstjórn hefur með höndum, undir stjórn þess ráðuneytis, er fer með hafn- 
armál, og fyrir hönd ríkissjóðs, framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni, 
sér um viðhald og umbætur hafnarinnar, stýrir öllum framkvæmdum og annast 
fjárhald og reikningsskil. 

3. gr. 
Hafnarstjóri skal ráðinn sem fastur starfsmaður hafnarinnar og skipaður í 

starfið af ráðherra þeim, sem fer með hafnarmál. 
Hafnarstjóri skal hafa framkvæmastjórn og daglegan rekstur hafnarinnar með 

höndum, undir umsjón hafnarstjórnar. Hann situr fundi hafnarstjórnar og hefur 
þar málfrelsi og tillögurétt. 

Hafnarstjóri ræður fasta starfsmenn hafnarinnar í samráði við hafnarstjórn. 

TTT. KAFLI 

Um almenna reglu. 

4. gr. 
Hafnarstjóri sér um, að gætt sé reglu í höfninni og landi hennar. Er öllum skylt 

að hlýða fyrirmælum hans eða þeirra, sem hann setur til að gæta reglu. Þykir ein- 
hverjum sér óréttur ger af starfsmönnum hafnarinnar, getur hann kært það fyrir 
hafnarstjóra, en skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

5. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eisa, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, 

ef þeir með því tálma fermingu eða affermingu eða önnur störf, sem þar eru unnin. 
Banna má ónauðsynlegan akstur hvers konar ökutækja um bryggjur og hafnar- 
bakka.
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6. gr. 
Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni. 

Í skipum, sem flytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós, nema í eldavél og 
undir kötlum skipsins, svo og á lögboðnum ljóskerum. Tóbaksreykingar eru bann- 
aðar Í þeim skipum og á því svæði, sem unnið er að fermingu og affermingu. 

Bannað er að sjóða tjöru, bik, fernisolíu og annað, sem eldhætta getur stafað af, 
í skipum á höfninni, svo og á landi hafnarinnar, nema með leyfi hafnarstjóra. 

Bannað er að skjóta af byssum eða öðrum skotvopnum við höfnina eða á landi 
hennar. Þá er og skipum bannað að blása í flautur eða lúðra á höfninni, nema um- 
ferð gefi tilefni til. 

7. gr. 
Ekki má kasta í höfnina kjölfestu, ösku, dauðum fiski, matarleifum, fiskúr- 

gangi, vírum, vöruleifum, umbúðum eða öðru þess háttar. Skal það flutt þangað, sem 
hafnarstjóri vísar til. 

Ekki má láta renna í höfnina olíu eða vatn mengað olíum. 
Þegar olía er látin í skip eða tekin úr því, skal þess gætt, að ekki renni neitt 

í höfnina, á bryggjur eða á skipsþilfar. 

IV. KAFLI 

Um legu skipa á höfninni og afgreiðslu þeirra. 

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

9. gr. 
Ef til hafnarinnar leitar skip, sem á er sjúkdómur eða ástæða þykir til að ætla, 

að sótthætta geti stafað af, ber hafnarstjóra að sjá um, að fylgt sé reglum þeim, sem 
settar eru í lögum um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til Íslands. 

10. gr. 
Þegar skip kemur í höfnina, skal skipstjóri eða umboðsmaður skipsins tafar- 

laust snúa sér til bryggjuvarðar, sem segir honum hvar skipið megi liggja. 
Skip, sem ekki er verið að ferma eða afferma, eða ekkert er unnið við. mega 

aldrei liggja svo í höfninni, að þau tálmi vinnu við önnur skip, og skylt skal að 
hlýða boðum starfsmanna hafnarinnar um það, hvert þau skuli flutt. 

11. gr. 
Þegar búið er að leggja skipi við festar, má ekki flytja það þaðan aftur án 

leyfis hafnarstjóra, en skyldur er skipstjóri að flytja skipið, ef hafnarstjóri skipar 
svo fyrir. 

Færist hlutaðeigandi undan að færa skipið eða dragist flutningur þess yfir þann 
tíma, er hafnarstjóri hefur tiltekið og fyrirskipað, er hafnarstjóra heimilt að láta 
flytja skipið á kostnað og ábyrgð hlutaðeiganda. 

Brottfarartíma skips skal skipstjóri tilkynna hafnarstjóra með a. m. k. þriggja 
klukkustunda fyrirvara. 

12. gr. 
Ef nauðsyn ber til, að skinnum, sem fermd eru eða affermd við bryggju eða 

hafnarbakka, sé lagst hverju við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra 
skipa, er utar liggja, yfir þilfar hinna á bjálkabrúm. Svo er og skipshöfn og far- 
þegum þeirra skipa, sem utar liggja, heimil nauðsynleg umferð um þilför skipa. 
er nær liggja,
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13. gr. 
Í sérhverju skipi (að þeim undanskildum, sem hafa leyfi hafnarstjóra til að 

liggja mannlaus í höfninni), skal jafnan vera a. m. k. einn maður, er tekið gæti á 

móti skipunum starfsmanna hafnarinnar og framkvæmt þær, hvort heldur á að 

færa skipið eða gera eitthvað annað skv. reglugerð þessari. 

14. gr. 
Ekkert skip má liggja við dufl eða akkeri á höfninni, nema með sérstöku leyfi 

hafnarstjóra. Eigi má heldur teppa umferð með taugum, strengjum eða köðlum, 
nema hafnarstjóri telji nauðsynlegt. Sérhvert skip, sem ekki er bundið við bryggju 
eða hafnarbakka, skal hafa uppi fyrirskipuð ljós og dagmerki. 

15. gr. 
Skip, sem koma inn í höfnina, skulu hafa a. m. k. eitt akkeri tilbúið í festar- 

auga, og eigi skipið að liggja við bryggju eða hafnarbakka, skal hliðarbátum, botn- 

vörpuhlerum og þess háttar tækjum sveiflað inn fyrir borðstokkinn. 

16. gr. 
Eigi má festa skipum við hafnarbakka eða bryggjur, nema við festarhringa eða 

festarstólpa, að tilvísun bryggjuvarðar. Séu landfestar úr járni skulu þær vera 
klæddar, þar sem þær hvíla á hafnarbakkanum eða bryggjunni. Festum skal þannig 
komið fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á bryggju eða hafnarbakka og skulu 
festar auðkenndar með veifu eða öðrum varúðarmerkjum. Þvki hafnarstjóra þessa 

ekki nægilega gætt, getur hann krafizt að bætt sé úr því tafarlaust. 
Skylt er að hafa hlífar milli skips og hafnarbakka eða bryggju, ef hafnarstjóri 

krefst þess. 

17. gr. 
Ekki má krækja hökum í bryggjur eða hafnarbakka. Ekki mega skip hleypa 

vatni á bryggjur eða hafnarbakka, hvorki við þvott á þilfari né heldur er þau hleypa 
burt vatni eða á annan hátt, heldur skulu þau girða svo fyrir með hlífum, að vatnið 
fari beint í höfnina, en komist eigi á bryggjur eða hafnarbakka. 

18. gr. 
Skip mega ekki láta vélarnar ganga af svo miklu afli, að öðrum skipum eða 

hafnarmannvirkjum stafi hætta af. 

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

tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. 

Verði dráttur á því, má hafnarstjóri láta færa skipið burt á kostnað eiganda og er 
honum heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur. 

20. gr. 
Áður en kjölfesta er flutt í skip eða úr því, skal hafnarstjóra gert viðvart. 

Hann ákveður, hvar það skuli fara fram. 

Við upp- og útskipun á kjölfestu, sandi, kolum og öðru þess háttar, er skylt 
að hafa nægilega sterkar hlífar milli skipsins og hafnarbakkans, bryggjunnar eða 
bátanna, svo að ekkert fari fyrir borð. Sé þessa eigi gætt, getur hafnarstjóri stöðvað 
verkið, unz bætt hefur verið úr því, sem áfátt er. 

Ekki má láta kol á bryggju eða hafnarbakka. Skipstjóri skal sjá um, að kjöl- 
festa sú, sem flutt hefur verið á land úr skipi hans, sé þegar í stað flutt burt af 
löndunarstaðnum þangað, sem hafnarstjóri vísar til. 

B 28
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21. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal farmeigandi eða skipseigandi, 

er þörf gerist, láta ræsta bryggju þá eða hafnarbakka, sem notuð hafa verið. Farist 
það fyrir, skal hafnarstjóri sjá um, að það sé gert, en farmeigandi eða skipseigandi 
greiðir allan kostnað sem af því leiðir. 

22. gr. 
Með leyfi hafnarstjóra má leggja skipum í lægi á ytri höfninni. Skipin eru þar 

á ábyrgð skipseiganda, en skal lagt undir umsjón hafnarstjóra. Hann ákveður 
legustaðinn, og samþykkir legufæri. 

V. KAFLI 

Um fermingu og affermingu skipa. 

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

önnur slík efni, sprengiefni, svo sem púður, dynamit eða þess konar efni, mega ekki 
fara inn í höfnina, fyrr en tilkynnt hefur verið um farm til hafnarstjóra og slökkvi- 
liðsstjóra og hafnarstjóri hefur leyft affermingu, undir umsjá slökkviliðsstjóra. 

24. gr. 
Um útskipun á þeim efnum, sem um getur í 23. gr. gilda sömu varúðarreglur 

og um affermingu. 

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

vöru, er honum heimilt að stöðva verkið, unz serðar hafa verið nauðsynlegar varúð- 
arráðstafanir. 

26. gr. 
Skip, sem hafa meðferðis þau eldfimu efni, sem um getur í 23. gr. skulu á dag- 

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

VI. KAFLI 

Um gjöld til hafnarinnar. 

27. gr. 
Öll skip, sem eru 19 rúmlestir eða stærri, skulu greiða hafnargjöld til hafnar- 

sjóðs. er þau koma inn fyrir takmörk hafnarinnar. 
Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttóstærð skipanna eins og hún er mest 

meðan skipið hefur viðdvöl í höfninni. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta 

er sleppt. Undanbegin lestagjaldi og bryggjugjaldi eru herskip, skemmtiferðaskip, 
íslenzk vitaskip og varðskip. 

Strandferðaskip, sem sigla eftir fastri áætlun, greiða hálft lestagjald en fullt 
bryggjugjald ef þau koma að bryggju. Sérstök gjaldskrá gildir fyrir íslenzk fiski- 
skip allt að 400 rúmlestum. 

Lestagjald og bryggjugjald. 

28. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða lestagjald kr. 2.00 fyrir hverja brúttórúmlest í hvert sinn, er þau koma 
inn fyrir takmörk hafnarinnar, með þeim undantekningum, er áður getur. Lægsta 
gjald kr. 100.00.
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Skip, sem leita til hafnar vegna óveðurs, sjóskaða eða skemmda á einhvern hátt, 
greiða ekki lestagjald, nema þau jafnframt fermi eða affermi einhverjar vörur. 

Sama gildir og um skip, sem leita hafnarinnar til að rétta áttavita, setja á land 

sjúka menn eða látna. 

29. gr. 
Hvert skip, sem leggst við bryggju eða bólvirki, skal greiða bryggjugjald. Gjaldið 

skal greiða fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring kr. 1.50 af hverri brúttó- 

lest, þó aldrei minna en kr. 100.00. 

Hafnargjöld fyrir íslenzk fiskiskip allt að 400 rúmlestir. 

30. gr. 
a. Opnir bátar greiði 500 kr. á ári. 
b. Fiskiskip, sem halda til í höfninni eða hafa uppsátur innan takmarka hafnar- 

innar, þrjá mánuði samfleytt á almanaksárinu eða lengur, skulu greiða kr. 60.00 
í lesta- og brygsgjugjöld af hverri brúttó rúmlest á ári. Gjalddagi er Í. apríl eða 
eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá mánuði. 

c. Önnur fiskiskip, sem hafa fasta viðlegu um skemmri tíma í höfninni greiði 
kr. 20.00 í lesta- og bryggjugjald af hverri brúttó rúmlest á mánuði. 

d. Fiskiskip, sem ekki hafa fasta viðlegu í landshöfninni, skulu greiða krónur 
2.00 í lesta- og bryggjugjöld, fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, 
sem þau dvelja í höfninni Þó greiðist þetta gjald ekki oftar en 10 sinnum á 

almanaksmánuði. 

Gjöld þau, er um getur í grein þessari skulu greidd hvort sem skipin liggja 
við bryggju eða bólvirki eða utan á bátum eða skipum. 

Um vörugjöld. 

31. gr. 
Vörugjald skal sreiða af öllum vörum svo og skepnum, lifandi eða dauðum, 

sem skipað er út og upp á hafnarsvæðinu, með þeim undantekningum, er síðar 
selur. 

92. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til umhleðslu og 

eisa því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft gjald. 

3ð. gr. 
Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Af vörum, sem lagðar eru á land um stundarsakir vegna skemmda á skipi og 
af vörum, sem settar eru á land ogeiga að fara aftur með sama skipi, greiðist 

ekkert gjald. “ 
b. Olía, kol, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar, sem fluttar eru 

úr landi. Enn fremur salt og ís, sem flutt er úr landi í íslenzk skip til eigin 
notkunar. 

c. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið á farmskrá. 

d. Bréfapóstur og farangur ferðamanna. 

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

ingu, sem nemur helmingi eða meira, telst heil gjaldeining. Fara skal eftir farmskrá 
skipa við ákvörðun og útreikning vörugjalds. Skipstjóri er skyldur til að láta hafn- 
arstjóra Í té eftirrit af farmskrá skips síns. Sé engin farmskrá fyrir hendi, skal skip-
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stjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem skip hans hefur fermt eða af- 
fermt. Þyki hafnarstjórn ástæða til, getur hún, hvenær sem er, látið ákveða vöru- 
magnið á þann hátt, sem hún telur hentugast, svo sem vega afla á vog hafnarinnar 
segn vigtargjaldi, sem hafnarnefnd ákveður. Reynist vörumagnið meira en upp var 
gefið greiðir skipið kostnaðinn. Ef ýmsar vörutegundir eru Í sömu sendingu og beri 
farmskrá ekki með sér greinilega sundurliðun í tegundir, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst vörugjald ber. 

35. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá segir til um og 

greiða gjald, sem þar segir. Minnsta vörugjald skal vera 10 krónur. Leiki vafi á í 

hvaða flokki skuli telja vöru, skal hafnarstjóri skera úr um það, en úrskurði hans 
má áfrýja tl hafnarstjórnar. 

Vörugjaldskrá. 

36. gr. 
Brottfluttar og aðfluttar vörur: 

1. flokkur: Gjald kr. 4.00 fyrir hver 100 kg: 

Kol, koks, salt, tilbúinn áburður, fáðurvörur, kornvörur, matvörur Í 

stórum umbúðum, sarðávextir, steypustyrktarjárn, smíðajárn, steinefni 
til bygginga, sement, keðiur, kaðlar, vírar, veiðarfæri og aðrar þunga- 
vörur. 

2. flokkur: Gjald kr. 4.00 fyrir hver 100 kg: 
Olíur alls konar og benzin. 

3. flokkur: Gjald kr. 10.00 fyrir hver 100 kg: 
Vélar, varahlutir, rafmagnsvörur, miðstöðvarefni, vatnsrör og píÍpur, 
byggingavörur o.t. a. 

4. flokkur: Gjald fyrir kr. 12.00 fyrir hver 100 ks: 

Vefnaðarvörur og fatnaður úr hvers konar efni, efni til fatnaðar, skó- 

tau, gosdrykkir, matvörur í smærri umbúðum, efnisvörur til iðnaðar. 

Vörur o. t. a., sem reiknast eftir þyngd. 

5. flokkur: Gjald kr. 15.00 fyrir hver 100 kg: 
Sprengiefni. 

6. flokkur: Gjald kr. 3.50 fyrir 0.1 tenm.: 
Trjáviður, húsgögn, hljóðfæri og aðrar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 

Brottfluttar sjávarútvegs- og landbúnaðarafurðir: 

7. flokkur: Gjald kr. 6.00 fyrir hver 100 kg: 
Hraðfrystur fiskur og ísaður, saltfiskur, fiskimjöl, síldarmjöl, lýsi. 

8. flokkur: Gjald kr. 8.00 fyrir hver 100 kg: 
Síld og hrogn í tunnum. 

9. flokkur: Giald kr. 8.00 fyrir hver 100 kg: 
Skreið, niðursuðuvörur og aðrar útfluttar afurðir o. t. a. 

10. flokkur: Gjald fyrir hvert stykki: 
Stórgripir ............0. 0 kr. 30.00 
Sauðfé, loðdýr ...........00.000 0. —- 10.00 
Tómar tunnur og kassar o.þ.h. ............ — 4.00
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11. flokkur: Gjald fyrir hver 100 kg: 
1. Fiskur, annar en sild og loðna .......... kr.  4.00 

2. Loðna til bræðslu ...........000.00..0.0.. — 1.50 

3. Síld til bræðslu ...........0000000....0..... — 2.50 

á. Síld til vinnslu .......0..000000......00.... — 5.00 

5. Humar .......0..00 0. sess — 10.00 

Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. 

Ýmis gjöld til hafnarinnar. 

37. gr. 

Fyrir að leggja vörur, sem affermdar eru, á land hafnarinnar, skal greiða kr. 

1.00 fyrir hvern fermetra af landi því, sem varan liggur á, fyrir hvern sólarhring 

talið frá öðrum degi eftir að affermingu er lokið. Sama gjald skal greiða fyrir vörur, 

sem fluttar eru á land hafnarinnar og fara eiga í skip. 
Ef affermdar vörur eru látnar í geymsluhús hafnarinnar skal greiða kr. 2.00 

fyrir hvert stykki, fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, talið frá öðrum degi 

eftir að affermingu er lokið, enda sé varan tekin innan þriggja daga. Fyrir aðra vöru- 
geymslu greiðist það gjald, sem um semst við hafnarstjóra. 

38. gr. 
Fyrir lóðir hafnarinnar og geymsluhús, sem eru leigð einstökum mönnum eða 

félögum um lengri tíma, skal greiða gjald, sem ákveðið verður með samningi. 

39. gr. 
Vigtargjald skal vera kr. 8.00 fyrir hverja smálest sem vegin er á vog hafnar- 

innar. Allar þær vörur, sem um höfnina fara og ekki fylgja skjalfestar sannanir um 
þunga, sem hafnarstjórn tekur gildar, skulu vegnar á vog hafnarinnar. Sé vogin notuð 
á öðrum tíma sólarhrings en á venjulegum vinnutíma og sé ekki um sleitulausa vigtun 
að ræða, greiðir sá sem vigtunar óskar þann aukakostnað, er af því hlýzt. 

VIII. KAFLI 

Hafnsaga og hafnsögugjald. 

40. gr. 
Sérhvert skip, sem ætlar að leila hafnar í landshöfninni og óskar eftir að nota 

hafnsögumann, skal gera boð um það til hafnsögumanns, verði því við komið, og 
með hæfilegum fyrirvara. Er hafnsögumanni skylt að fara til móts við skipið, allt 
að 1 sjómílu frá landi á venjulegri siglingaleið. Vísar þá hafnsögumaður skipinu 

leið til hafnar og má eigi yfirgefa það án samþykkis skipstjóra, fyrr en skipið er 

lagst við festar á höfninni. Heimilt er hafnsögumanni, meðan hann hefur ekki lokið 
starfi sínu, að banna hverjum þeim, sem ekki á lögmætt erindi, að koma á skipsfjöl. 
Meðan hafnsögumaður dvelur á skipi ber skipinu að sjá honum fyrir fæði. 

41. gr. 
Ef sjúkdómar eru á skipinu eða ástæða er til að ætla að sótthætta geti stafað af 

því, ber hafnsögumanni að sjá um, að fylgt sé reglum þeim, sem settar eru í lögum 
um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til Íslands.
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42. gr. 
Hvert það skip, sem óskar eftir að nota hafnsögumann til hafnarinnar eða frá 

höfninni, skal greiða hafnsögugjald sem hér segir: 

a. Fyrir leiðsögu til hafnarinnar 350.00 krónur fyrir hvert skip, sem er allt að 100 

brúttó rúmlestir, og 100 aurar fyrir hverja brúttó rúmlest frá 100 til 3000 brúttó 
rúmlestir, og 50 aura fyrir hverja brúttó rúmlest þar yfir. 

b. Fyrir leiðsögu frá höfninni 350.00 krónur fyrir hvert skip, sem er allt að 100 

brúttó rúmlestir, og 50 aura fyrir hverja brúttó rúmlest frá 100 til 3000 brúttó 
rúmlestir, og 25 aura fyrir hverja brúttó rúmlest þar yfir. 

c. Fyrir leiðsögu um höfnina greiðist 200.00 krónur fyrir hvert skip, sem er allt að 
100 brúttó rúmlestir og 30 aurar að auki fyrir hverja brúttó rúmlest fram yfir 100. 

d. Fyrir að vera úti í skipum greiðist 500 krónur á sólarhring eða hlutar úr sólar- 
hring, þar til hafnsögumaður er aftur kominn heim, auk þess greiðist fæði og út- 
lagður ferðakostnaður heim. 

IX. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu gjalda o. fl. 

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

stofu hans. 

44. gr. 
Skipstjóri, formaður eða eigandi ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. Hafnar- 

sjóður hefur haldsrétt í skipum, unz hafnargjöld eru greidd. Þegar gjalddagar eru 
ekki ákveðnir í reglugerð þessari, skal greiða gjöldin áður en skipið fer burt úr 
höfninni. 

Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar. 

45. gr. 
Samkv. 37. og 38. gr. greiði móttakandi af vörum, sem fluttar eru úr húsum eða 

af lóðum hafnarinnar. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarstjóra skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

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

er að afferma skipið. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjalddaga, 

Þegar byrjað er að flytja vörurnar um borð í skipið. 

Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörunum, unz gjaldið er greitt. 

46. gr. 
Leigu af lóðum hafnarinnar greiðir samningsaðili. 

47. gr. 
Gjald fyrir að nota krana, sporbrautir eða önnur tæki og áhöld greiðir sá, sem 

semur við hafnarstjóra um afnotin.
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NR 48. gr. 
Öll gjöld samkv. reglugerð þessari má taka lögtaki. 

49. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 10000 krónum, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt lögum. 
„Sektirnar renna í hafnarsjóð landshafnarinnar. 

50. gr. 
Með mál út af reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 61 13. maí 1966 um lands- 
höfn í Þorlákshöfn til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um hafnargjöld í Þorlákshöfn, sbr. reglu- 

gerð nr. 83 frá 15. apríl 1952 og nr. 78 frá 24. apríl 1963. 

Samgönguráðuneytið, 5. febrúar 1970. 

Ingólfur Jónsson.   
Kristinn Gunnarsson. 
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REGLUGERÐ 

um sóttkví og einangrun á innfluttum minkum. 

1. gr. 
Meðan ríkið kemur ekki á fót einangrunarstöð eða sóttkví fyrir innflutta minka, 

skal innflytjandi sjá um einangrun dýranna á sinn kostnað og ábyrgð. 

Til einangrunar í þessu skyni má nota loðdýrabú fyrir minka, ef þau fullnægja 
að mati veiðistjóra ákvæðum reglugerðar um loðdýrarækt. Ef reist er sérstök 
einangrunarstöð, skal tilhögun og útbúnaður samþykktur af yfirdýralækni og veiði- 

stjóra, áður en þangað er fluttur minkur. 
Meðan á sóttkví stendur, skal eigandi dýranna ásamt hirði eða umsjónarmanni 

gæta þess, að eftirgreindar reglur séu virtar og svara til saka, ef brot eiga sér stað. 

2. gr. 
Hver sá, sem fengið hefur leyfi landbúnaðarráðuneytisins til þess að flytja 

minka til landsins, skal, ef dýrin reynast heilbrigð við komuna til landsins og þeim 
fylgja tilskilin, fullgild vottorð, þegar í stað flytja dýrin í sóttkví. 

Við flutning minka í sóttkví skal þess gætt, að dýrin séu geymd í læstum 
kössum eða búrum og flutt í lokuðum vögnum og komi ekki í snertingu við önnur 
dýr. Þess skal vandlega gætt, meðan á flutningi stendur, að hvergi slæðist eða verði 
eftir neitt það, sem smithætta getur stafað af, t. d. hálmur, hey, saur, matarleyfar, 
áhöld o. a. þ. h. Að loknum flutningi skal þegar í stað hreinsa og sótthreinsa flutn- 
ingstæki að fyrirsögn embættisdýralæknis.
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ð. gr. 
Þegar dýrin hafa verið færð í einangrun skal lögreglustjóri eða fulltrúi hans, 

EA 
ásamt viðkomandi héraðsdyralækni, ganga úr skugga um, að skrá sú sem innflytj- 

andi hefur gert um hin innfluttu dýr, sé rétt. 
Skal innflytjandi láta í té aðstoð og upplýsingar, sem óskað er eftir og nauðsyn- 

leg kann að vera við þá athugun. Tilgreina skal á skránni tegund dýranna og af- 
brigði, aldur þeirra og kyn. 

4. gr. 
Meðan dýrin eru í sóttkví skal eigandi eða umráðamaður dýranna skrifa niður 

jafnóðum upplýsingar um hvers konar sjúkdóma og vanhöld, sem fram kunna að 
koma í hinum innfluttu dýrum, t. d. ef dýr drepast, týnast eða eru deydd, meðan 
á einangrun stendur. Skulu upplýsingar þessar ávallt tiltækar, þegar skoðun og 
heilbrigðiseftirlit er framkvæmt á dýrunum. 

5. gr. 
Héraðsdýralæknir skal að jafnaði skoða hin innfluttu dýr mánaðarlega, en oftar 

ef tilefni er til. Skal umráðamaður dýranna veita alla nauðsynlega aðstoð við skoð- 
unina. Ef upp kemur sjúkdómur í dyrunum, skal umráðamaður cða eigandi gera 
viðkomandi dýralækni viðvart þegar í stað. Alla skrokka af sjúkum dýrum skal 
umráðamaður varðveita og senda til rannsóknar í samráði við héraðsdýralækni til 
þess að fá úr því skorið, um hvaða sjúkdóm hafi verið að ræða. Við sendingu á 
hræjum til rannsóknar skal svo um búið, að girt sé fyrir, að smithætta stafi af 

sendingunni. Jafnframt skal svo um hræið búið, að það berist í hæfu ástandi til rann- 
sóknar. Sendingu skal fylgja ítarleg lýsing á einkennum og gangi sjúkdómsins. Skal 
héraðsdýralæknir þegar gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að, forða frekari út- 
breiðslu og tjóni af völdum sjúkdómsins, meðan beðið er eftir niðurstöðum rann- 

sóknar. 

6. gr. 
Eigandi ber ábyrgð á vanhöldum, óhöppum og slysum, sem loðdýr kunna að 

verða fyrir eða valda, meðan á sóttkví stendur. 
Nú kemur upp smitsjúkdómur í innfluttum minkum, meðan þeir eru geymdir 

í sóttkví og er þá heimilt að fyrirskipa ónæmisaðgerðir á öllum hinum innfluttu 
dýrum, eða ef um hættulegan hér óþekktan sjúkdóm er að ræða, að láta farga 
öllum hinum innfluttu dýrum eða hluta þeirra á kostnað eiganda, bótalaust. 

Sama máli gegnir um önnur loðdýr, hafi þau orðið fyrir smiti. 
Hræ, sem ekki eru send til rannsókna, og annað, sem smithætta getur stafað af, 

skal brenna, að fyrirmælum viðkomandi héraðsdýralæknis. Heimilt er þó að hirða 
feldi af dýrunum, ef hægt er að haga svo til og búa um, að af því stafi ekki smit- 
hætta að mati héraðsdýralæknis. 

Eigendum og umráðamönnum innfluttra dýra er skylt að leggja fram nauð- 
synlega vinnu við hreinsun og sótthreinsun að lokinni förgun dýranna, sem og að 
aðstoða við ónæmisaðgerðir, eftir því sem óskað er og þörf krefur. 

7. gr. 
Meðan innfluttir minkar eru í sóttkví, er óheimilt að flytja úr sóttkví lifandi 

dýr, eða flytja þangað lifandi minka eða önnur dýr. 
Feldi af innfluttum dýrum, sem í sóttkví eru eða dýrum, sem þar kunna að 

fæðast, má nýta, enda séu dýrin drepin og flegin á staðnum og þess sætt, að með 

skinnunum berist ekki smit í dýr utan sóttkvínnar. Óheimilt er að gevma í sóttkví 

önnur dýr en minka.
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8. gr. 
Þeir sem gæta og hirða um minka, sem eru í sóttkví, skulu við störf sin nota 

sérstök hlifðarföt, sem ekki má nota við önnur störf. Gæta skal þess, að verkfæri 

og áhöld ýmis konar, sem nauðsynleg eru við hirðingu dýranna, séu ekki fjarlægð 
eða flutt á önnur bú, þar sem þau gætu valdið smiti. 

Þeim, sem hirða dýr í sóttkví, er óheimilt að koma á önnur loðdýrabú, loðdýra- 

sýningar o. þ. h. 
Óviðkomandi er með öllu bannaður aðgangur að húsum og girðingum, þar sem 

innflutt dýr eru höfð í sóttkvi. 
Skal gæzlumaður setja upp merki á áberandi stöðum með eftirfarandi áletrun: 

„Sóttkví. Aðgangur stranglega bannaður“. 

9. gr. 
Starfsmenn þeir, sem hirða um minka í sóttkví, skulu gæta þess, að hinum inn- 

fluttu dýrum sé ávallt haldið tryggilega frá öllum öðrum dýrum þar með taldir 
hundar, kettir og minkar. Komist þessi síðasttöldu dýr inn fyrir girðingar sótt- 

kvínnar, skal þeim fargað. 
Þar sem því verður við komið, skal girða með fjárheldri girðingu kringum 

sóttkvína til þess að halda búfé í hæfilegri fjarlægð frá henni. 

10. gr. 
Í sóttkví, þar sem innfluttir minkar eru geymdir, skal öll umgengni vera þrifa- 

leg og fyllstu reglusemi gætt í hvívetna. 
Góð aðstaða til hreinsunar og sótthreinsunar skal vera fyrir hendi og greiður 

aðgangur að heitu og köldu vatni. 
Búr og bæli dýranna skal hreinsa einu sinni til tvisvar í viku hverri. Undir 

búrunum skal haft malar- eða sandlag til að taka við þvagi og annarri vætu. Moka 
skal undan búrunum einu sinni til tvisvar í viku. Um tilhögun húsa, skála, búra 
og girðinga skal fara samkvæmt fyrirmælum um minkabú, sbr. reglugerð um loð- 

dýrarækt. 

11. gr. 
Heyi, hálmi, saur, matarleifum og öðru, sem til fellur, við eldi dýranna í sóttkví, 

skal safnað saman í sérstaka geyma undir loki, unz fært er að grafa það eða brenna, 
sé eigi unnt að brenna það jafnóðum. 

Þess skal gætt, að með frárennsli geti ekki borizt smitnæmur úrgangur, sem 

öðrum dýrum getur stafað hætta af. 
Þess skal gætt, að öll ílát, sem notuð eru við aðdrætti á fóðri, sé haldið vel 

hreinum og sótthreinsuð, þegar þörf krefur. 

12. gr. 
Minkum, sem fluttir eru til landsins, skal halda í sóttkví eigi skemur en 16 

mánuði. Ef ekki hefur orðið vart smitsjúkdóma á þeim tíma, er heimilt með sam- 
þykki héraðsdýralæknis að flytja afkvæmi innfluttra dýra úr sóttkvínni. Hin inn- 
fluttu dýr skulu hins vegar geymd æfilangt í sóttkvinni, og er óheimilt að flytja 
þau þaðan lifandi. 

13. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum til ríkissjóðs, allt að 20 000.00 kr. 

og öðrum viðurlögum samkv. lögum nr. 68 28. maí 1969. 
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Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 68 28. maí 1969, um loðdýrarækt, 
og reglugerð um. sama efni nr. 282 11. nóvember 1969 (7.—10. gr.), lögum nr. 74 28. 
apríl 1962, um innflutning búfjár, og lögum nr. 11 23. apríl 1928, um varnir gegn 
því að gin- og klaufaveiki og aðrir alidýrasjúkdómar berist til landsins, og öðlast 
þegar gildi. 

Landbúnaðarráðuneytið, 5. febrúar 1970. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

Nr. 28. 5. febrúar 1970. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 282 16. nóvember 1969, um loðdýrarækt. 

1. gr. 
Töluliður A.1 í 15. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
1. Vírnetsbúr: Minkabúr skal gert úr vírneti, möskvastærð 1“ X 1“ nr. 15, með 

tvöfaldri galvaniseraðri húð. Milli búra skal vera tvöfalt net, þegar notað er virnet 
með möskvastærð )%“ X 1“ nr. 18, en einfalt net, þegar notað er virnet með möskva- 
stærð 1" X 14", nr. 17. Stærð búranna skal vera að minnsta kosti 30 X 40 X 75 em. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 68 28. maí 1969, um loðdýrarækt, 
lögum nr. 11 23. apríl 1928, um varnir gegn því, að gin- og klaufaveiki og aðrir ali- 
dýrasjúkdómar berist til landsins, lögum nr. 124. 22. desember 1947, um dýralækna, 
og lögum nr. 74 28. apríl 1962, um innflutning búfjár. 

Landbúnaðarráðuneytið, 5. febrúar 1970. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson. 

AUGLÝSING 
um umferð í Kópavogi. 

Nr. 29. 12. janúar 1970. 

Samkvæmt heimild í 2. mgr. Go. gr. umferðarlaga nr. 40 frá 23. apríl 1968 og sam- 
kvæmt tillögum bæjarstjórnar Kópavogs er hér með ákveðinn einstefnuakstur á 
Skjólbraut, þannig að einungis er heimilt að aka götuna frá Kópavogsbraut til norð- 
urs og síðan Í austur að Hafnarfjarðarvegi. Öll umferð í vesturátt og suðurátt á götu 
þessari er bönnuð 

Bæjarfógetinn í Kópavogi, 12. janúar 1970. 

Sigurgeir Jónsson.
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AUGLÝSING 

um gjald fyrir afnot stöðumælareita í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 hefur eftirfar- 
andi verið ákveðið: 

Á Tryggvagötu, Lækjargötu, Naustunum og Garðastræti verður gjald fyrir afnot 

stöðumælareita fimm krónur fyrir hverjar byrjaðar 30 mínútur. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 12. jan. 1970. 

Sigurjón Sigurðsson. 

30. janúar 1970. Nr. 31. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um afgreiðslutíma lyfjabúða nr. 158 10. ágúst 1966, 

og reglugerð nr. 131 11. september 1967 um breyting á þeirri reglugerð. 

1. gr. 
1. gr. II. liðar reglugerðarinnar orðist svo: 

Lyfjabúðir í Reykjavík skulu, auk framangreinds afgreizslutíma, vera opnar 
tvær saman eina viku í senn sem hér segir: 

Mánudaga — fimmtudaga .............0...0.0. 000... kl. 18—23 
Föstudaga ...............0020 000. — 19—23 
Laugardaga ...............22....0 000. — 12—23 
Helgidaga og almenna frídaga ....................... — 10—23 
Aðfangadag og gamlársdag ..............0...00..0.0... — 12—23 

Nánari reglur um skiptingu þessa afgreiðslutíma milli lyfjabúða setur land- 
læknir að fengnum tillögum Apótekarafélags Íslands. 

2. gr. 
1. gr. niðurlag Ill. liðar orðist svo: 

Næturvarzla skal vera opin sem hér segir: 

  

Mánudaga — föstudaga ................ kl. 23— 9 næsta morgun 
Laugardaga ..............0.0.0.0000. — 23-10 — 
Helgidaga og almenna frídaga ........ — 23-10 — —- 
Aðfangadag og gamlársdag ........... — 23—-10 — -— 

3. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 38. gr. lvfsölulaga nr. 30 29. apríl 1963, 

öðlast þegar gildi. 

2 Í heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytinu, 30. janúar 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. FA 
Jón Thors.
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AUGLÝSING 

um gjald fyrir stóðumæla í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 hefur eftirfarandi 
verið ákveðið: 

Í Ingólfsstræti og Þingholtsstræti verður gjald fyrir afnot stöðumælareita finm 
krónur fyrir hverjar byrjaðar 30 mínútur. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 30. janúar 1970. 

Sigurjón Sigurðsson. 

Nr. 33. 4. febrúar 1970. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 95 31. maí 1960, um sölu og útflutning á vörum. 

1. gr. 
Í stað orðanna í 1 gr. „að verðmæti allt að 1000 krónum“, komi „að verðmæti 

allt að 4000 krónum“. 

2. gr 
Í stað orðanna í 3. gr. „Samráð skal haft við Landsbanka Íslands, Seðlabank- 

ann,“ komi Samráð skal haft við Seðlabanka Íslands.“ 

3. gr. 
Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt lögum nr. 30 frá 25. maí 1960, um skipan 

innflutnings- og gjaldeyrismála o. fl., öðlast þegar gildi 

Viðskiptaráðuneytið, 4. febrúar 1970. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Stefán Gunnlaugsson. 

Nr. 34. . 6. febrúar 1970. 
AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 hefur eftirfarandi 

verið ákveðið: 

1. Einstefnuakstur verður á Frakkastíg frá Njálsgötu að Lindargötu. 
2. Stöðvunarskylda verður á Réttarholtsvegi gagnvart umferð um Miklubraut. Á 

afrennslisbrautum verður þó biðskylda. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 6. febrúar 1970. 

Sigurjón Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi. 

1. gr. 
Innflutningur annarra vara en hér eru taldar á eftir skal vera frjáls: 

Tollskrá 

Kafli Nr. Vörutegund 

01.01.00— 
01.06.20 Lifandi dýr. 
02.01.10— 
02.01.50 Kjöt og ætir hlutir af dýrum þeim, er teljast til nr. 01.01-—-01.04, nýtt, 

kælt eða fryst. 
02.02.00 Kjöt og ætir hlutar (þó ekki lifur) af alifuglum (hænsnum, öndum, gæs- 

um, kalkúnum og perluhænum), nýtt, kælt eða fryst. 
02.03.00 Lifur úr alifuglum, ný kæld, fryst, söltuð eða í saltlegi. 
02.04.09 Annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, nýtt, kælt eða fryst. 
02.05.00 Svínafita án kjöts og óbrædd og ópressuð alifuglafita, ný kæld, fryst, 

söltuð, Í saltlegi, þurrkuð eða reykt. 
02.06.10 
02.06.20 Kjöt og ætir hlutar af dýrum (þó ekki alifuglalifur), saltað í saltlegi, 

þurrkað eða reykt. 
04.01.00— 
04.05.00 Mjólkurafurðir, fuglaegg. 
07.01.10 Kartöflur, nýjar. 
07.01.20 Tómatar, nýir. 
09..01.11 
09.01.20 Kaffi. brennt, einnig kaffieinsneytt, kaffiskurn og kaffihýði, kaffilíki, 

sem inniheldur kaffi. 
11.01.25 
11.01.26 Rúgmjöl, þó ekki hálfsigtimjöl. 
15.01.00 Feiti af svínum og fuglum, brædd eða pressuð. 
15.02.00 Feiti af nautgripum, sauðfé og geitfé, hrá eða brædd (þar með talin 

„premier jus“). 
15.03.00 Svinafeitisterin (lardstearin), oleosterin (pressutólg), svínafeitisolia, oleo- 

margarín, tólgarolia, hvorki jafnblönduð, blönduð né unnin á annan 

hátt. 
15.13.00 Smjörlíki, tilbúin svínafeiti (imitation lard) og önnur tilbúin matarfeiti. 

16.01.00 Pylsur og þess háttar vörur úr kjöti eða öðrum sláturafurðum og dýra- 
blóði. 

16.02.00 Aðrar vörur úr kjöti eða öðrum sláturafurðum, tilreiddar eða niður- 
soðnar. 

17.01.21 
17.01.22 Molasykur. 
17.01.23 
17.01.24. Strásykur. 
17.04.01 
17.04.03— 
17.04.09 Sykurvörur, sem kakaó er ekki í, þó ekki möndlumassi í 10 kg blokkum 

og stærri.
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Tollskrá 

Kafli Nr. Vörutegund 

18.06.09 Súkkulaði og aðrar neyzluvörur, sem er í kakaó, þó ekki möndlumassi í 
10 kg. blokkum og stærri. 

20.04.00 Á vextir, ávaxtahýði og plöntuhlutar, varið skemmdum með sykri (húðað, 
. Bljásykrað eða sykrað á annan hátt), þó ekki súkkat. 

22.03.00 Öl gert úr malti. 
22.04.00 Drúfusafi í gerjun og drúfusafi, sem í er stöðvuð gerjun með öðru en 

etanóli. 
25.23.00 Portlandssement, alúminatsement, slaggsement og annað hydróliskt sem- 

ent, einnig litað eða sem sementsgjall. 
27.09.00 Jarðolía og skífuolía, óhreinsaðar. 

27.10.10 Jarðolía hreinsuð að nokkru, þar með lalin „topped erude“. 
27.10.29 Annað benzín en flugvélabenzín. 
27.10.40 Gasolía (distillate fuel). 

27.10.50 Brennsluolía (residual fuel). 
59.04.01 Færi og línur til fiskveiða. 
59.04.02 Kaðlar, þó ekki grastóg og virmanila. 
85.01.00 Spennar (transformatorar), þó ekki spennar (ballasts) fyrir fluores- 

cent-ljós. 

94.01.00 Stólar og önnur sæti (þar með taldir svefnsófar o. þ. h.) og hlutar til 
þeirra, þó ekki sæti í bifreiðar. 

94.03.09 Önnur húsgögn og hlutar til þeirra, þó ekki skápar til múr- og nagl- 
festingar og skjalaskápar og skrifborð með skjalageymslum úr járni 

og stáli. 
94.04.00 Rúmbotnar, dýnur, púðar og þess háttar stoppaður húsbúnaður. 
96.01.00 Sópar og burstar úr hrísi og öðrum jurtaefnum, aðeins samanbundin, en 

ekki fest á haus, með eða án skafts. 
96.02.01 
96.02.09 Aðrir sópar, penslar og hurstar, þó ekki burstar, sem eru hlutar af vél- 

um, málningarrúllur, gúmmíþvögur á skafti, skaftþvögur, tann- 
burstar og listmálunarpenslar. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. þessarar gr. ber innflytjendum að gæta ákvæða laga 
og annarra reglugerða um bann við innflutningi eða varúðarráðstafanir í sambandi 
við hann, svo sem vegna smitunarhættu. 

2. gr. 
Gjaldeyrisleyfi þarf fyrir greiðslum til útlanda, öðrum en þeim, sem taldar eru 

hér á eftir: 

1. Opinber ríkisútgjöld, svo sem vextir og afborganir lána, kostnaður við utanríkis- 
þjónustu og greiðslur til alþjóðastofnana. 

2. Greiðslur vegna þjónustu pósts og síma. 
3. Erlendur kostnaður gjaldeyrisbankanna. 

3. gr. 
Umsóknir um gjaldeyris- og/eða innflutningsleyfi fyrir vörum og greiðslum, 

sem ekki eru frjálsar skv. 1. og 2. gr. hér að framan skulu, sendar viðskiptabönkum 

þeim, sem rétt hafa til að verzla með erlendan gjaldeyri. 
Þegar um innflutning frílistavöru gegn gjaldfresti er að ræða, ber innflytjanda, 

áður en varan er send af stað frá útlöndum, að gera viðskiptabanka. sem rétt hefur 
til að verzla með erlendan gjaldeyri, grein fyrir væntanlegum innflutningi og semja 
um greiðslufyrirkomulag vörunnar.
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d. gr. 
Viðskiptabönkum er heimilt að binda kaup einstakra vörulegunda við opinber 

vörukaupalán, ef þær eru fáanlegar samkvæmt slíkum lánum. Á þetta einnig við 
um vörur, sem ætlaðar eru til sams konar nota og vörur, sem kaupa má samkvæmt 

slíkum lánum. 

5. gr. 
Aðrar vörur en þær, sem taldar eru í 1. gr. þessarar reglugerðar, skal toll- 

afgreiðla án innflutningsleyfis, en til tollafgreiðslu annarra vara þarf innflutnings- 
leyfi. 

6. gr. 
Heimilt skal að flytja inn án innflutningsleyfis eftirtaldar vörur, enda þótt þær 

falli undir eitthvað tollskrárn., sem talið er í 1. gr.: 
1. Fatnað og aðrar ferðamannanauðsynjar, sem tilheyra farþegum, sem koma til 

landsins frá útlöndum, að svo miklu leyti, sem tollstarfsmenn telja farangur 
þennan til eigin afnota á ferðalaginu. 

2. Vörur, sem sjómenn eða flugmenn flytja sjálfir með sér í fari sínu til persónu- 
legra nota hlutaðeiganda eða skyldmenna hans og keyptar eru fyrir hinn svo- 

nefnda áhafnagjaldeyri, þó ekki yfir 5000 kr. verðmæti í hverri ferð. 
3. Vörur, sem endursendar eru hingað frá útlöndum, vegna þess að þær seldust 

ekki, eða eru endursendar hingað af öðrum orsökum, enda séu færðar þær sann- 
anir eða líkur, sem tollyfirvöld taka gildar, fyrir því, að um sé að ræða vörur 
útfluttar héðan. 

4. Vörur, sem ætlaðar eru til afnota fyrir sendiherra erlendra ríkja og aðra, sem 
samkvæmt lögum og venju njóta hér tollfrelsis, eftir nánari reglum, sem fjár- 

málaráðherra setur. 
5. Gjafir og aðrar sendingar, sem sönnur eru færðar á, að sendar séu hingað án 

þess að greiðsla komi fyrir. 

7. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 30 25. mai 1960, um skipan 

innflutnings- og gjaldeyrismála öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi numin reglu- 
gerð nr. 3 11. janúar 1967, um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi. 

Viðskiptaráðuneytið, 19. febrúar 1970. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Þórhallur Ásgeirsson. 

19. febrúar 1970. . Nr. 36 

AUGLÝSING 

um gjald fyrir afnot stöðumælareita í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 hefur eftirfarandi 
verið ákveðið: 

Á Hverfisgötu verður gjald fyrir afnot stöðumælareita fimm krónur fyrir 
hverjar byrjaðar 30 mínútur. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 19. febrúar 1970. 

Sigurjón Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 251 31. des. 1965, um breyting á reglugerð 

fyrir Vatnsveitu Kópavogskaupstaðar nr. 183 12. des. 1958. 

1. gr. 
2. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Fyrsta málsgr. 10. gr. reglugerðar nr. 183/1958 orðist svo: 
Af hverju húsi sem aðstöðu hefur til að nota vatnsveitu kaupstaðarins, skal greiða 

árlega vatnsskatt til vatnsveitunnar, 3.0% af fasteignamatsverði, þó er lágmarksupp- 
hæð skattsins fyrir íbúðarhús kr. 750.00 af hverri íbúð. 

Greinin óbreytt að öðru leyti. 

v... 
Reglugerðarbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Kópavogs- 

kaupstaðar, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess 
að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. febrúar 1970. 

Emil Jónsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 38. . 26. febrúar 1979. 

AUGLÝSING 

um breyting á samþykkt um afgreiðslutíma verzlana í Hafnarfirði, 

nr. 58 frá 16. febrúar 1968. 

1. gr. 

A-liður 6. gr. orðist svo: 
Sérverzlanir með blóm og blómavörur, bifreiðastöðvar, biðskýli og verzlanir, 

sem hafa sérstakt leyfi bæjarstjórnar og heilbrigðisnefndar til að verzla með tak- 
markaðan fjölda vörutegunda, nánar tiltekið: Blöð, tóbaksvörur, öl, gosdrykki, ís, 
brauðvörur, mjólk, nýja ávexti, heitar pylsur, handsápur, tannkrem, raksápur, rak- 

blöð, kort, frímerki, tímarit, ritföng, rafmagnsörvggi, rafmagnsperur, rafhlöður, 
eldspýtur. 

Samþykktarbreyting þessi, sem bæjarstórn Hafnarfjarðar hefur samþykkt sam- 
kvæmt lögum nr. 17 frá 1. febrúar 1936 um samþykktir um lokunartíma sölubúða, 
öðlast þegar gildi, þó með þeim takmörkunum, sem lög nr. 45 frá 15. júní 1926 setja 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. febrúar 1970. 

Emil Jónsson. 0 
Hjálmar Vilhjálmsson.
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REGLUGERÐ 

um veitingu lækningaleyfis og sérfræðileyfa. 

Skýringar: Í reglugerð þessari getur deild merkt hvort heldur sem er sérstakt 
sjúkrahús, sem annast sjúklinga með tiltekna tegund sjúkdóma (sérsjúkrahús), eða 

samsvarandi einingu í sjúkrahúsi (sérdeild). Læknamiðstöð merkir stofnun í skiln- 

ingi læknaskipunarlaga. 
Umsóknir um lækningaleyfi og sérfræðileyfi ásamt staðfestum vottorðum yfir- 

manna og öðrum nauðsynlegum fylgiskjölum skal stíla til ráðuneytis þess, sem fer 

með heilbrigðismál, en senda til landlæknis. 

I. Lækningaleyfi. 

1. gr. 
Til þess að kandídat í læknisfræði geti átt rétt á að öðlast ótakmarkað lækninga- 

leyfi og að heita læknir, skal hann að prófi loknu hafa lokið því framhaldsnámi, er 

hér greinir: 
a) Hann skal hafa unnið kandídatsstörf eða samsvarandi aðstoðarlæknisstörf á 

viðurkenndu deildaskiptu sjúkrahúsi (eða sjúkrahúsum) í samtals 12 mánuði, 

og skal starfinu skipt milli minnst þriggja af eftirtöldum sex deildum: 
barnadeild 
geðdeild 
kvendeild 
lyfjadeild 
skurðdeild 
slysadeild. 

Skylt skal þó öllum að starfa á lyfjadeild, skurðdeild og kvendeild. Lágmarks- 

tími á deild skal vera 2 mánuðir. 
Í stað starfs á deildaskiptu sjúkrahúsi má koma starf á viðurkenndu óskiptu 

sjúkrahúsi, sem hefur á að skipa sérfræðingum í þeim greinum, sem kandídat 

velur sér. 
b) Um skylduþjónustu læknakandídata í læknishéraði fer eftir læknalögum, nr. 

80/1969, sbr. augl. nr. 63/1963 og auglýsingar nr. 219/1963 og nr. 246/1964 um 

breyting á þeirri auglýsingu. 

II. Sérfræðileyfi. 

2. gr. 

Til þess að kandídat í læknisfræði geti átt rétt á að öðlast sérfræðileyfi, skal 

hann hafa fullnægt þeim kröfum, er hér greinir: 

a) Hann skal að jafnaði hafa lokið framhaldsnámi samkv. a-lið 1. greinar, áður en 

sérnám er hafið. 
b) Hann skal hafa hlotið ótakmarkað lækningaleyfi hér á landi samkv. 1. gr. 

c) Hann skal hafa stundað framhaldsnám að frjálsu vali í 12 mánuði eða starfað 

við lækningar í 12 mánuði. Heimilt er að ljúka starfi samkv. lið b, 1. gr., á þessum 

tíma. 
d) Hann skal hafa fullnægt ákvæðum 3. og 4. greinar. 

e) Hann skal hafa samið ritgerð um læknisfræðilegt efni, er að verulegu leyti sé 

reist á eigin athugun og rannsókn og fengið hana birta eða samþykkta til birt- 

ingar í læknatímariti, og skal greinin jafnframt hafa verið talin fullnægjandi að 

mati læknadeildar. Slíkrar ritgerðar er ekki krafizt af umsækjanda, sem hefur 

lokið doktorsprófi, sem læknadeild metur gilt. 
B 30
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3. gr. 
Sérnám samkvæmt 4. grein má einungis fara fram á þeim sjúkrahúsum (stofn- 

unum), sem viðurkennd eru til slíks sérnáms í heimalandi sínu. Báðherra veitir 
sjúkrahúsum hér á landi slíka viðurkenningu að undangengnu mati á starfsemi 
Þeirra og ákveður jafnframt, hversu mikill hluti af sérnámi megi fara þar fram, allt 
samkvæmi tillögum læknadeildar. Læknar þeir, sem sérnám stunda, skulu vera að- 
stoðarlæknar í fullu starfi á þeim sjúkrahúsum (stofnunum), þar sem Þeir nema. 
Frá þessu ákvæði má þó veita undanþágu, ef önnur námstilhögun þykir jafngild að 
mati læknadeildar. Nám á sérfræðinámskeiði má viðurkenna í stað takmarkaðs 
hluta tilskilins starfstíma á sjúkrahúsi (stofnun). 

Veita má sérfræðileyfi lækni, sem hefur lokið sérfræðipróti, er læknadeild metur 
gilt, og eins þótt námstilhögun sé frábrugðin ákvæðum 4. greinar, þar á meðal um 
tímalengd. Sama gildir um lækni, sem hefur fengið sérfræðiviðurkenningu í landi því, 
sem hann hefur stundað námið í. Sérfræðileyfi verður þó aðeins veitt þeim, er réttindi 
þessi hafa á Norðurlöndum, Bretlandi, Bandaríkjunum eða löndum, sem sera hlið- 
stæðar kröfur til sérfræðileyfa. Læknar, sem sérfræðileyfi hljóta á þennan hátt, eru 
þó ekki undanþegnir þeirri skyldu að semja ritgerð, sbr. e-lið 2. greinar. 

4. gr. 
Sérfræðileyfi má veita í eftirtöldum greinum læknisfræði, að loknu sérnámi, er 

greinir undir hverjum lið, sbr. 2. og 3. grein: 

I. Augnlækningar: 

a. 3 ár á augndeild. 
b. % ár á lyfjadeild. 
c. % ár á taugadeild. 

II. Barnalækningar: 

1. Almennar barnalækningar. 

a. 3 ár á almennri barnadeild. 
b. % ár á barnagseðdeild. 
c. % ár á lyfjadeild. 
d. % ár á deild eða stofnun fyrir einhverja hliðargrein eða stuðnings- 

grein sérgreinarinnar, þar með taldar vísindalegar rannsóknarstofnanir. 
2. Veita má sérfræðileyfi í hliðargreinum barnalækninsa, svo sem barna- 

hjartalækningum, barnaefnaskiptalækningum, barnataugalækningum o. s. 
frv., ef fullnægt er þessum skilyrðum: 
a. 2 ár á almennri barnadeild. 
b. % ár á lyfjadeild eða !% ár á geðdeild barna, eftir því um hvaða hliðar- 

grein er að ræða. 
c. 2 ár á sérdeild fyrir hliðargreinina. 
d. % ár á deild eða stofnun fyrir einhverja hliðargrein eða stuðninss- 

grein sérgreinarinnar, þar með taldar vísindalegar rannsóknarstofnanir. 
Nám í þeirri hliðargrein, sem valin hefur verið sem sérgrein, fullnægir 
ekki þessu ákvæði. 

3. Barnaskurðlækningar. Sjá XI, 4. 
4. Barnageðlækningar. 

a. 2 ár á sérdeild fyrir hliðargreinina. 

b. 1 ár á barnadeild. 
ce. 1 ár á geðdeild fyrir fullorðna. 
d. % ár á deild eða stofnun fyrir einhverja hliðargrein eða stuðnings- 

grein sérgreinarinnar, bar með taldar vísindalegar rannsóknarstofnanir. 

3
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111. 

IV. 

VI. 

Geðlækningar. 
1. 

9 
o. 

a. 3 ár á deild fyrir sjúklinga með bráða og langvinna seðsjúkdóma allra 

tegunda, ella 1 ár hið minnsta á deild fyrir hvorn sjúklingahóp, þó alls 

3 ár. 
b. 1 ár á lyfjadeild eða Í ár á taugadeild eða % ár á hvorri deild fyrir sig. 

c. % ár á deild eða stofnun fyrir einhverja hliðargrein eða stuðnings- 

grein sérgreinarinnar, þar með taldar vísindalegar rannsóknarstofnanir. 

Veita má sérfræðileyfi í hliðargreinum geðlækninga, svo sem réttargeð- 

lækningum, félagsgeðlækningum o.s. frv., ef fullnægt er þessum skilyrðum: 

a. 2 ár á geðdeild samkv. Í. a. 

b. 2 ár á sérdeild fyrir hliðargreinina. 

c. % ár á deild eða stofnun fyrir einhverja hliðargrein eða stuðnings- 

grein sérgreinarinnar, þar með taldar vísindalegar rannsóknarstofnanir. 

Barnageðlækningar. Sjá HH, 4. 

Geislalækningar: 

1. Geislagreining. 
a. 8% ár á geislagreiningardeild. 
bh. % ár á skurðdeild eða lyfjadeild. 

c. % ár á deild eða stofnun fyrir einhverja hliðargrein eða stuðnings- 

grein sérgreinarinnar, þar með taldar vísindalegar rannsóknarstofnanir. 

Geislalækning. 
a. 3 ár á geislalækningadeild. 
b. % ár á geislagreiningardeild. 

c. %% ár á skurðdeild, lyfjadeild eða krabbameinsspítala. 

d. % ár á deild eða stofnun fyrir einhverja hliðargrein eða stuðnings- 

grein sérgreinarinnar, þar með taldar vísindalegar rannsóknarstofnanir. 

Háls-, nef og eyrnalækningar: 

a. 
b. 

3 ár á háls-, nef- og eyrnadeild. 
1 ár á skurðdeild. 

Heimilislækningar: 

a. 
b. 

1 ár á lyfjadeild. 
2 ár samtals á eftirtöldum deildum: barnadeild 

seðdeild 
kvendeild 
skurðdeild. 

Lágmarkstími á deild skal vera 4 mánuðir. 

1 ár undir handleiðslu sérfræðings í heimilislækningum eða reynds heim- 

ilislæknis eða héraðslæknis, sem læknadeild metur bæfa til þessarar 

kennslu. Æskilegt er, að lækirinn kynnist starfsemi læknamiðstöðva og 

heilsuverndarstöðva á þessum tíma. 

% ár á deild eða stofnun fyrir einhverja hliðargrein eða stuðningsgrein 

sérgreinarinnar, þar með taldar vísindalegar rannsóknarstofnanir. 

Í stað náms skv. a, b, c og d liðum má koma að nokkru eða öllu leyti 

kerfisbundið nám í heimilislækningum, sem stundað er í löndum, þar sem 

slíku námi er haldið uppi, og eins þótt um styttri heildartíma sé að ræða 

en greinir í Ívitnuðum liðum, ef viðkomandi hefur hlotið fulla sérmenntun 

í greininni skv. kröfum þeim, sem gerðar eru í bví landi, enda viðurkennt 

af læknadeild.
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VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

f. Sérfræðiviðurkenningu í þessari sér grein má veita lækni, sem hefur verið 
héraðslæknir eða haft heimilislækningar að aðalstarfi í minnst 8 ár, er 
reglugerð þessi tekur gildi, enda hafi hann að mati læknadeildar aflað sér 
þekkingar í starfinu á borð við Það, sem krafizt er í liðum a—-c. 

Embættislækningar: 
Sama og VI, a, b og c að viðbættu minnst 6 mánaða námi í heilbrigðisfræði, 
félagslækningum og/eða heilsuvernd á viðurkenndum stofnunum, enda ljúki 
því með prófi eða vottorði. 
Ef námið er lengra en 6 mánuðir, er heimilt að stytta starfstíma skv. VI, c 
sem því nemur. 

Húð- og kynsjúkdómalækningar: 
a. ð ár á húð- og kynsjúkdómadeild. 

1 ár á lyfjadeild. 
c. % ár á deild eða stofnun fyrir einhverja hliðargrein eða stuðningsgrein sérgreinarinnar, þar með taldar vísindalegar rannsóknarstofnanir. 
Í stað vistar á húð- og kynsjúkdómadeild má koma 2% árs vist á húðsjúk- dómadeild og % árs vist á kynsjúkdómadeild eða lækningastöð fyrir kynsjúk- dóma. Heimilt er að veita sérfræðiviðurkenningu í hvorri grein fyrir sig, ef lið a er fullnægt, að því er hlutaðeigandi sérdeild snertir, enda sé einnig fullnægt liðum Þ og c. 

s 

Kvenlækningar: 

2) ár á kvendeild. 
Í á á almennri skurðdeild. 
% ár á lyfjadeild eða deild fyrir innkirtlasjúkdóma. 
% ár á deild eða stofnun fyrir einhverja hliðargrein eða stuðningsgrein 
sérgreinarinnar, þar með taldar vísindalegar rannsóknarstofnanir. 

=P
 

Lyflækningar: 

1. Almennar lyflækningar. 
a. 3) ár á almennri lyfjadeild. 
b. % ár á geðdeild. 
c. % ár á deild eða stofnun fyrir einhverja hliðargrein eða stuðninss- 

grein sérgreinarinnar, þar með taldar vísindalegar rannsóknarstofnanir. 
2. Veita má sérfræðileyfi í hliðargreinum lvflæknisfræði, svo sem í hjarta- lækningum, lungnalækningum, nýrnalækningum, efnaskipta- og innkirtla- 

lækningum, meltingarfæralækningum, gigtlækningum o. s. frv, ef full- nægt er þessum skilyrðum: 
a. 2 ár á lyfjadeild. 
b. 2 ár á sérdeild fyrir hliðargreinina. 
c. % ár á deild eða stofnun fyrir einhverja hliðargrein eða stuðnings- 

grein sérgreinarinnar, þar með taldar vísindalegar rannsóknarstofnanir. 
Nám í þeirri hliðargrein, sem valin hefur verið sem sérgrein, fullnægir 
ekki þessu ákvæði. 

Meinafræði: 

1. Blóðmeinafræði. 

a. 3 ár á hlóðmeinafræðistofnun. 
hb. 1 ár í annarri grein meinafræði eða annarri grein raunvísinda, sem talin er stuðla sérstaklega að menntun læknis sem meinafræðings.
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Liffærameinafræði. 
a. 8 ár á líiffærameinafræðistofnun. 
b. 1 ár í annarri grein meinafræði eða annarri grein raunvísinda, sem 

talin er stuðla sérstaklega að menntun læknis sem meinafræðings. 
Meinalífeðlisfræði. 
a. 3 ár á meinalífeðlisfræðistofnun. 

b. 1 ár í annarri grein meinafræði eða annarri grein raunvísinda, sem 
talin er stuðla sérstaklega að menntun læknis sem meinafræðings. 

Meinefnafræði. 
a. 3 ár á meinefnafræðistofnun. 
b. 1 ár í annarri grein meinafræði eða annarri grein raunvísinda, sem 

talin er stuðla sérstaklega að menntun læknis sem meinafræðings. 
Sýklafræði. 
a. 3 ár á sýklafræðistofnun. 
b. 1 ár í annarri grein meinafræði eða annarri grein raunvísinda, sem 

talin er stuðla sérstaklega að menntun læknis sem meinafræðings. 

XII. Orkulækningar: 

a. 
b. 

c. 
d. 

e. 

2 á á orkulækningadeild. 
1 ár á lyfjadeild eða % ár á lyfjadeild og % ár á gigtsjúkdómadeild. 
% ár á bæklunarsjúkdómadeild. 

% ár á taugasjúkdómadeild eða taugaskurðdeild. 
Y ár á deild eða stofnun fyrir einhverja hliðargrein eða stuðningsgrein 
sérgreinarinnar, þar með taldar vísindalegar rannsóknarstofnanir. 

XIIl. Skurðlækningar: 

1. Almennar skurðlækningar. 
a. 8% ár á almennri skurðdeild. 
b. 1 ár samtals á deild eða stofnun fyrir eina eða tvær hliðargreinar 

eða stuðningsgreinar sérgreinarinnar, þar með taldar vísindalegar rann- 
sóknarstofnanir. 

Veita má sérfræðileyfi í hliðargreinum skurðlækninga, svo sem í brjóst- 
holsskurðlækningum, þvagfæraskurðlækningum, skapnaðarlækningum, æða- 
skurðlækningum og handaskurðlækningum, ef fullnægt er þessum skil- 
yrðum: 
a. 2 ár á almennri skurðdeild. 
b. 2 ár á sérdeild fyrir hliðargreinina. 
c. % ár á deild eða stofnun fyrir einhverja hliðargrein eða stuðnings- 

grein sérgreinarinnar, þar með taldar vísindalegar rannsóknarstofnanir. 
Nám í þeirri hliðargrein, sem valin hefur verið sem sérgrein, fullnægir 
ekki þessu ákvæði. 

Veita má sérfræðileyfi í taugaskurðlækningum og bæklunarlækningum, ef 
fullnægt er þessum skilyrðum: 
a. 3 ár á sérdeild fyrir greinina. 
b. 1 ár á almennri skurðdeild. 
c. % ár á deild eða stofnun fyrir einhverja undirgrein eða stuðningsgrein 
sérgreinarinnar, þar með taldar vísindalegar rannsóknarstofnanir. 
Barnaskurðlækningar. 
a. 2 ár á almennri skurðdeild. 
b. 2 ár á sérdeild fyrir hliðargreinina. 
ce. % ár á barnadeild. 
Æskilegt er, að námi skv. lið c sé lokið, áður en nám skv. lið b hefst.
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XIV. Svæfingar og deyfingar: 

a. 3 ár á svæfingadeild að meðtalinni gjörgæzludeild. 

b. % ár á lyfjadeild. 
c. % ár á skurðdeild. 
d. % ár á deild eða stofnun fyrir einhverja hliðargrein eða stuðningsgrein 

sérgreinarinnar, þar með taldar vísindalegar rannsóknarstofnanir. 

KV. Taugalækningar: 

XVI. 

nem 

1. 

19
 

Et
 

2 ár á taugadeild. 
% ár á geðdeild. 
1 ár á lyfjadeild. 
% ár á taugaskurðdeild. 

% ár á deild eða stofnun fyrir einhverja hliðargrein eða stuðningsgrein sér- 

greinarinnar, þar með taldar vísindalegar rannsóknarstofnanir. 

Í stað náms skv. a og c má koma 3 ára vist á lyfjadeild, viðurkenndri til að veita 

sérfræðimenntun í taugalækningum. 

sa
n 

p 

Aðrar greinar læknisfræði og sérfræðileyfi í fleiri en einni grein. 

Veita má sérfræðileyfi í öðrum greinum læknisfræði en þeim, er að framan 

greinir, ef fullnægt er kröfum um sérmenntun að mati læknadeildar, að fengn- 

um tillögum sérfræðinga í hlutaðeigandi greinum, ef til eru. 

Með þeim undantekningum, sem á eftir greinir, getur enginn hlotið sérfræðileyfi 

a í einni grein læknisfræði: 

Veita má einum: og sama lækni sérfræðileyfi í barnalækningum og barnageð- 

lækningum. Skilyrði eru tími í barnalækningum skv. H, 1, a og c og barnageð- 

lækningum skv. II, 4, a og c og þar að auki skv. 11, 1, d eða 11, 4, d. 

Veita má einum og sama lækni sérfræðileyfi í geðlækningum og einni hliðar- 

grein þeirra, þar með taldar barnageðlækningar. Skilyrði eru tími í aðalgrein 

samkv. Il, 1, a og b og hliðargrein skv. Il1, 2, b og þar að auki tími skv. III, Í, 

c eða III, 2, c. Varðandi barnageðlækningar sem hliðargrein eru skilyrði tími 

skv. 111, 1, a og b og 11, 4, a og b og þar að auki skv. 11, 1, c eða Í, 4, d. 

Veita má einum og sama lækni sérfræðileyfi í skurðlækningum og einni hliðar- 

grein þeirra. Skilyrði eru tími skv. XIII, 1, a og b og skv. XIII, 2. 

Veita má einum og sama lækni sérfræðileyfi í lyflækningum og einni hliðar- 
grein þeirra. Skilyrði eru tími skv. X, 1, a og b, og skv. X, 2, b og þar að auki 

skv. X, 1, c eða X, 2, c. 

Veita má einum og sama lækni sérfræðileyfi í embættislækningum og annarri 
sérgrein. Skilyrði eru fullur tími í viðkomandi sérgrein að viðbættu minnst 6 

mánaða námi í heilbrigðisfræði, félagslækningum og/eða heilsuvernd á viður- 
kenndum stofnunum, enda ljúki því með prófi eða vottorði (sbr. VII). 

Veita má einum og sama lækni sérfræðileyfi í tveimur greinum meinafræði. Skil- 
yrði eru fullur tími (kafli XI) skv. a-lið í hvorri grein. 

5. gr. 

Heimilt er að synja lækni um sérfræðiviðurkenningu, þótt hann hafi fullnægt 

ákvæðum þessarar reglugerðar, ef læknadeild telur óeðlilega langan tíma liðinn frá 

því, er hann lauk samfelldu sérnáni og þar til umsókn barst.
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1II. Niðurlags- og bráðabirgðaákvæði. 

6. gr. 
Reglugerð þessi, sem, sett er samkvæmt 2. og 5. gr. læknalaga, nr. 80 23. júní 

1969, öðlast gildi 1. maí 1970, og er jafnframt felld úr gildi reglugerð nr. 136 3. 

október 1961, um veitingu lækningaleyfis og sérfræðileyfa. 

Kandídötum, sem lokið hafa læknaprófi við gildistöku þessarar reglugerðar, 
skal þó heimilt að haga almennu framhaldsnámi skv. Í. kafla hinnar fyrri reglu- 

gerðar, ef námið er hafið innan Jja ára, frá því að þessi reglugerð tekur gildi. Einnig 
skal læknum, sem hafa hafið sérfræðinám við gildistökuna, heimilt að haga sérnám- 
inu og hljóta sérfræðiviðurkenningu skv. Il. kafla eldri reglugerðarinnar til 1. maí 
1974. Skal tekið fram í umsókn, ef slíkrar heimildar er óskað. 

Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 19. marz 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. a 
Jón Thors. 

5. marz 1970. Nr. 40. 

SAMÞYKKT 

um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Akureyrarkaupstað, nr. 44 28. apríl 1954. 

1. gr. 
2. mgr. 20. gr. orðist svo: 
Unglingum yngri en 16 ára er óheimill aðgangur og dvöl á almennum dansleikj- 

um eftir kl. 20.00, öðrum en sérstökum unglingaskemmtunum, sem haldnar eru af 
skólum, æskulýðsfélögum eða öðrum aðilum, sem til þess hafa leyfi og háðar eru 
sérstöku eftirliti. Forstöðumönnum dansleikja er skylt að fylgjast með því, að ákvæði 
þessi séu haldin, að viðlögðum sektum og eða missi leyfis til veitingahalds eða 

skemmtanahalds um lengri eða skemgri tíma. Hvers konar þjónusta við börn og 
unglinga eftir löglegan útivistartíma, önnur en heimflutningur, er bönnuð að við- 
lagðri ábyrgð þess, er þjónustu veitir. Handhöfum þjónustuleyfa er skylt að fylgj- 
ast með því, að ákvæði þessi séu haldin. 

2 gr 2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Akureyrar hefur samið og samþykkt sam- 
kvæmt lögum nr. 1 3. janúar 1890, sbr. lög nr. 67 28. nóvember 1919, um lögreglu- 
samþykktir fyrir kaupstaðina, staðfestist hér með og Þirtist til eftirbreytni öllum 
Þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 5. marz 1970. 

Jóhann Hafstein.   
Ólafur W. Stefánsson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Kirkjubyggingarsjóð Bolungarvíkur, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 10. marz 1970. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Kirkjubyggingarsjóð Bolungarvíkur. 

1. gr. 
Stofndagur sjóðsins telst 21. nóvember 1969. 

2. gr. 
Stofnendur sjóðsins eru hjónin Elísabet Hjaltadóttir og Einar Guðfinnsson, 

forstjóri í Bolungarvík. 

- 3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 200 000.00 — tvö hundruð þúsund krónur -- og er upp- 

hæð þessi gefin í tilefni 50 ára hjúskaparafmælis stofnenda. 

4. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að styrkja byggingu nýrrar kirkju í Bolungarvík, þegar 

þar að kemur. 

ð. gr. 
Árlega vexti skal leggja við höfuðstól. Tekjur sjóðsins eru auk þess, hvers konar 

gjafir og framlög, er honum kunna að berast, svo og aðrar tekjur, er sjóðsstjórnin 
kann að afla honum. 

6. gr. 
Sjóðurinn skal ávaxtaður í öruggri innlánsstofnun eða í ríkistrvggðum verð- 

bréfum. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa sóknarnefnd Hólssóknar (3 menn), safnaðarfulltrúi Hóls- 

safnaðar og sóknarprestur Bolungarvíkurprestakalls. Reikningar sjóðsins skulu 
endurskoðaðir með reikningum Hólssóknar. 

8. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og birta í B-deild 

Stjórnartíðinda. 

  

Stjórnartíðindi B 2, nr. 4—41. Útgáfudagur 6. apríl 1970.
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REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Reykjarfjarðarhreppi, Norður-Ísafjarðarsýslu. 

Fasteignaskatt, samkvæmt 3. gr. laga nr. 51 10. júní 1964, skal innheimta með ; „Sar 5 5 - J 
100% álagi í Reykjarfjarðarhreppi, Norður-Ísafjarðarsýslu. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt 5. gr. laga nr. 51 10. júní 1964, til 
þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 5. marz 1970 

Emil Jónsson. 
Hjálmar Vilhjálmsson. 

19. febrúar 1970. Nr. 43. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Tálknafjarðarhöfn. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar og stjórn. 

1. gr. 
Tálknafjarðarhöfn takmarkast annars vegar af linu dreginni milli Sveinseyrar 

og Lambeyrar og hins vegar inn í fjarðarbotn. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps hefur á hendi stjórn hafnarmálanna, undir 

yfirstjórn þess ráðuneytis, sem fer með hafnarmál hverju sinni. 

Hver nýkjörin hreppsnefnd kýs á fyrsta fundi sínum, til fjögurra ára í senn, 
Þrjá menn í hafnarnefnd og ákveður jafnframt formann hennar. 

Hafnarnefnd hefur á hendi framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni, sér 
um viðhald og endurbætur á höfninni, stýrir öllum framkvæmdum, er þar að lúta, 
annast bókhald og fjárhald hafnarinnar og öll reikningsskil, svo framarlega, sem 
hreppsnefnd ákveður ekki aðra skipan. Reikningar hafnarsjóðs skulu fylgja hrepps- 
reikningum og endurskoðast ásamt þeim. 

Fyrir 15. september ár hvert, ber hafnarnefnd að hafa samið og lagt fyrir hrepps- 

nefnd frumvarp til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarsjóðs á komandi ári. Hrepps- 

nefnd skal hafa fullsamið áætlunina og sent hana samgönguráðuneytinu til stað- 
festingar fyrir árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á tekju- og gjaldaliðum. 

B31 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Til aðstoðar hafnarnefnd skulu vera svo margir starfsmenn sem þurfa þykir. 
Hreppsnefnd skipar fasta starfsmenn hafnarinnar eftir tillögum hafnarnefndar og 
setur þeim erindisbréf. En hafnarnefnd gelur sagt þeim upp eða vikið þeim frá, án 
þess að til þurfi að koma samþykki hreppsnefndar. 

3. gr. 
Hreppsnefnd skipar hafnarvörð eftir tillögum eða í samráði við hafnarnefnd. 

Daglegar framkvæmdir og eftirlit annast hafnarvörður í samráði við hafnarnefnd. 

11. KAFLI 

Um almenna reglu. 

4. gr. 
Hafnarvörður sér um að gætt sé reglu í höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða boði hans og banni og enn fremur þeim starfsmönnum öðrum, er 
hann setur til þess að gæta reglu. Þyki einhverjum sér óréttur gerður af hafnar- 
verði eða mönnum hans, getur sá hinn sami kært það til hafnarnefndar, en skipun 
hafnarvarðar og manna hans, ber að hlýða þegar í stað. 

5. gr. 
Þeim, sem ekkert erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, ef þeir 

með því tálma fermingu eða affermingu skipa eða önnur störf, sem þar eru unnin. 

6. gr. 
Skylt er að gæla varúðar í meðferð alds og ljósa í höfninni. Í skipum, sem flytja 

eldfim efni, má ekki kveikja eld eða ljós, nema í eldavélum skipsins og lögboðnum 
ljóskerum. Tóbaksreykingar eru bannaðar í þeim skipum og á því svæði, sem unnið 
er á við fermingu og affermingu eldfimra efna. 

Álíti hafnarvörður, að hætta geti stafað af fermingu eldfimrar vöru, er honum 
heimilt að stöðva verkið, unz gerðar hafa verið nauðsynlegar varúðarráðstafanir. 

Bannað er að sjóða tjöru, bik, fernisolíu eða annað slíkt, sem eldhætta getur 
stafað af, í skipum í höfninni, svo og á landi hafnarinnar, nema með leyfi hafnar- 
varðar. 

7. gr. 
Ekki má kasta útbyrðis seglfestu, ösku, kolum, olíu eða neinu öðru, er valdið 

getur skemmdum á höfninni, frá skipum er þar liggja, né flytja það úr landi út í 
höfnina. 

Á hafnarsvæði má heldur ekki gera nein hafnarmannvirki né hreyfa þau hafnar- 
mannvirki, sem nú eru og ekki heldur fylla upp né dýpka út frá landi, nema leyfi 
hafnarnefndar komi til, svo og samþykki viðkomandi ráðuneytis. 

Nú hefur bryggja brotnað og er þá bryggjueiganda skylt, ef hann ætlar að 
byggja upp bryggjuna, að byggja hana svo trausta, að hafnarnefnd telji hana hæfa. 
Að öðrum kosti ber bryggjueiganda að taka burtu allar eftirstöðvar bryggjunnar, 
draga upp alla staura og hreinsa til, svo að engin hætta geti stafað af brotum á 
bryggjusvæðinu. Sé þetta ekki gert, innan hæfilegs frests, er hafnarnefnd ákveður, 
er henni heimil! að láta gera það á kostnað eigenda og má taka þann kostnað lögtaki.
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III. KAFLI 

Um legu skipa og meðferð þeirra á höfninni. 

8. gr. 
Fiskiskip og önnur skip, sem ferma ekki né afferma, mega aldrei leggjast svo á 

höfninni að þau tálmi fermingu eða affermingu annarra skipa. Skulu þau í hvert 
skipti skyld að hlýða boðum hafnarvarðar um það, hvar þau megi liggja eða leggjast. 

Skipum og bátum má ekki leggja svo, að þau hindri eða tefji umferð um höfnina. 

Nú tregðast skipstjóri eða eigandi skips við að hlýða fyrirmælum hafnarvarðar um 
að flytja skip sitt, bát eða strengi til á höfninni, getur þá hafnarvörður látið gera 
það á kostnað og ábyrgð eiganda. Kostnaðinn má taka lögtaki. 

. 9. gr. 
I sérhverju skipi, að undanteknum skipum, sem hafa leyfi hafnarnefndar til 

þess að liggja mannlaus í höfninni, skal jafnan vera að minnsta kosti einn maður, 

er geti tekið á móti skipunum starfsmanna hafnarinnar og framkvæmt þær, hvort 
heldur á að færa skip eða sera eitthvað annað samkvæmt reglugerð þessari. 

10. gr. 
Eigi má festa skipum við bólfæri (virki) eða bryggjur, nema við festarhringi 

eða festarstólpa. Festum skal einnig þannig fyrir komið, að þær hindri sem minnst 
umferð á bryggjum eða bólvirkjum. Þyki þess ekki nægilega gætt, má krefjast að 
bætt sé úr því tafarlaust. 

Skylt er að hafa tryggar hlífar milli skips og virkis eða bryggju, ef krafizt er. 

11. gr. 
Vélskip mega ekki láta vélar sínar ganga af svo miklu afli, að öðrum skipum 

eða hafnarmannvirkjum stafi hætta af því. 
Ekki má hleypa vatni á brvggjur eða bólvirki að óbörfu. 

12. gr. 
Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það, að áliti hafnarvarðar, 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal eigandi þess láta færa það burtu svo fljótt 
sem auðið er. Verði dráttur á því, má hafnarvörður láta færa skipið burtu á kostnað 

eiganda. Kostnaðinn má taka með lögtaki. 

IV. KAFLI 

Um notkun hafnarinnar. 

13. gr. 
Venjulega skal heimila skipum að leggjast að bryggjum eða bólvirkjum í þeirri 

röð, er þau koma til hafnarinnar. Þó skal farþegaskipum, sem sigla eftir fyrirfram 
auglýstum áætlunum, leyft að leggjast að bryggjum, þótt önnur skip liggi þar fyrir. 
Skulu þau þá víkja, sé það nauðsynlegt að dómi hafnarvarðar. 

Sé ferming eða afferming skips eisi haldið áfram með hæfilegum hraða að 

dómi hafnarvarðar, ber því að víkja fyrir öðru skipi, ef hann krefst þess. Enn fremur 

setur hafnarvörður vísað skipi frá bryggju, álíti hann það nauðsynlegt vegna veðurs. 

Verði ágreiningur, ræður hafnarvörður hvar og í hvaða röð skip koma að 

bryggjum.,
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14. gr. 
Ef nauðsyn ber til að skipum, sem ferma eða afferma við bryggjur eða bólfæri, 

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

15. gr. 
Við uppskipun og útskipun á kjölfestu, sandi eða öðru slíku. er skylt að hafa 

nægilega sterka hlífðardúka milli skips og bólvirkis, bryggju eða bátanna, svo ekkert 
falli fyrir borð. Sé þessa ekki nægilega sætt, gelur hafnarvörður stöðvað verkið, 
unz bætt hefur verið úr því, sem áfátt er. Kjölfestu má ekki láta annars staðar á 
lóðir eða mannvirki hafnarinnar en þar, sem hafnarvörður vísar til. 

16. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal afgreiðslumaður skips eða skip- 

stjóri láta ræsta bryggjur eða bólvirki, sem notuð hafa verið, ef þörf gerist. Farist 
það fyrir, skal hafnarvörður sjá um að það sé gert. Afgreiðslumaður eða skipstjóri 
greiði allan kostnað, sem af því leiðir. Kostnaðinn má taka lögtaki hjá afgreiðslu- 
manni eða eiganda skipsins. 

17. gr. 
Þær vörur, sem ferma skal eða afferma, svo og tæki þau, sem notuð eru við 

fermingu eða affermingu, mega ekki liggja á bryggjum eða bólvirkjum og eigi annars 
staðar á landi hafnarinnar, en á þeim stöðum, sem ætlaðir eru til geymslu, nema 
með sérstöku leyfi hafnarvarðar. Skal flytja burtu muni þessa og vörur jafnskjótt 
og hann krefst þess. 

V. KAFLI 

Um geymsluskip og skip, sem lagt er í lægi. 

18. gr. 
Sérstakt leyfi hafnarnefndar þarf í hvert sinn til þess að leggja megi á höfn- 

inni skipum, sem ætluð eru til geymslu eða lagt í lægi. Skal eigandi láta taka skipið, 
ef það sekkur eða láta sprengja það sundur eða taka af grunni, svo að það skemmi 
ekki höfnina. Sé því eigi fullnægt innan hæfilegs frests, getur hafnarnefnd látið gera 
það á kostnað eiganda. Slíkan kostnað má taka lögtaki. Vanræksla á að hlýða skipun 
hafnarnefndar í þessum efnum, er enn fremur brot á hafnarreglugerðinni. 

Hafnarvörður ákveður hvert sinn, hvar slíkum, skipum skuli lagt, hve traust 
legufæri skuli vera og hvernig þeim skuli fyrir komið. Nú sannar eigandi seymslu- 
skips með vottorði tveggja óvilhallra manna, er útnefndir séu af hafnarnefnd, að 
skip hans sé svo þétt, að ekki stafi nein hætta af leka, þótt það sé mannlaust, þá er 
honum heimilt að leggja skipinu og láta það liggja án þess að menn séu í því á þeim 
tíma árs, sem ekki verður heimtað ljós á skipum. Skylt er eiganda að flytja skipið 
úr stað, ef hafnarnefnd eða hafnarvörður krefst þess. Ljós skulu tendruð á skipum 
þessum, þegar hafnarvörður krefst þess. 

19. gr. 
Meðan skip liggur mannlaust á höfninni, skal eigi sjaldnar en einu sinni í viku 

fara út í það til þess að líta eftir, hvort legufæri eða annað hafi haggast eða bilað. 
Ef svo reynist, skal lagfæra það svo fljótt sem auðið er, Eigi ber hafnarsjóður 
ábyrgð á skipum þeim, sem lagt er í lægi á höfninni.
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Vi. KAFLI 

Um lestargjöld. 

20. gr. 
Öll skip, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða scglfestu, skulu greiða 

lestargjald í hvert skipti, sem þau leggjast við festar á höfninni, þó með þeim undan- 
tekningum er síðar greinir. 

Ef ekki er öðruvísi ákveðið, greiðist lestargjald af brútló burðarmagni skips, 
talið í heilum rúmlestum, en brotum sleppt. 

21. gr. 
A. Af skipum, sem eru stærri en 10 brúttólestir og eru eign aðila á Tálknafirði og 

skrásett þar, skal greiða lesta- og bryggjugjald einu sinni á ári, kr. 27.00 fyrir 
hverja rúmlest. Gjalddagi er Í. janúar. Séu skip þessi að einhverju leyti í utan- 
landssiglingum, greiða þau aukalega kr. 0.60 af hverri rúmlest í hvert skipti, 
er þau koma úr utanlandssiglingu. 

B. Öll skip önnur skulu greiða kr. 1.50 fyrir hverja rúmlest í lestargjald í hvert 
skipti, sem þau koma til hafnar. Strandferðaskip ríkisins greiða þó aðeins kr. 
0.50 af hverri rúmlest. 

C. Undanþegin greiðslu lesta- og bryggjugjalds eru: Herskip, varðskip, björgunar- 

skip, skemmtiferðaskip, rannsóknaskip og skip, sem leita neyðarhafnar. 

VII. KAFLI 

Um bryggju og bólvirkisgjald. 

22. gr. 
Öll skip, sem leggjast að bólvirki eða bryggju, hvar sem er í höfninni eða að 

skipi, sem liggur við bólfæri eða bryggju, skulu greiða brvggiugjald eftir stærð 
skipsins talið í heilum rúmlestum, en brotum sleppt, sem hér segir: 
A. Bátar minni en 10 brúttólestir, eru undanþegnir lesta- og bryggjugjaldi, en greiða 

skulu þeir einu sinni á ári kr. 500.00 í hafnargjöld. Gjalddagi er 2. janúar. 
B. Öll önnur skip greiði kr. 0.60 af brúttólest fyrir hvern sólarhring eða hluta 

sólarhrings, þó aldrei minna en kr. 75.00 í hvert skipti. 

VII. KAFLI 

Um vatnsgjald. 

23. gr. 

Ef vatn er selt til skipa, skal söluverð vera kr. 20.00 fyrir hverja smálest, en 
minnsta gjald skal þó vera kr. 75.00 fyrir fiskiskip, en kr. 150.00 fyrir önnur skip. 

IX. KAFLI 

Um vörugjöld. 

24. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 

fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka hafn- 
arinnar, þó með þeim undantekningum, sem um, getur í næstu greinum.
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25. gr. 
Fyrir vöru, sem skv. farmskrá skips eru ákveðnar ll annarar hafnar og eiga 

því ekki að leggjast á land, nema um slundarsakir, greiðist aðeins hálft vörugjald. 
Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda sé 

það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

26. gr. 
Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

A. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 
B. Vistir og aðrar nausynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar eru 

úr landi. 
GC. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
D. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

27. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr sjaldeiningu 

telst sem heil gjaldeining. 

28. gr. 
Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 

greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 
Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 

um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið meira en upp er gefið, greiðir skipið kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu, skal reikna vörugjaldið eftir þeirri 
tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

29. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 

greiðast eins og þar segir. 

X. KAFLI 

Vörugjaldskrá. 

30. gr. 
1. flokkur. Gjald kr. 1.00 fyrir hver 100 kg. 

Fiskur, nýr, slægður eða óslægður, ísvarinn, saltaður, óverkaður, fisk- 
bein, sild lögð á land til bræðslu, söltunar eða frystingar. 

2. flokkur. Gjald kr. 2.59 fyrir hver 100 kg. 

Kol, koks, salt, sement, leir, kalk, vörur úr ódýrum steinefnum svo sem: 

legsteinar, hleðslusteinar, gólf- og veggflísar úr steinefnum, vikur, sjávar- 

afurðir til útflutnings. 
ö. flokkur. Gjald kr. 3.50 fyrir hver 100 kg. 

Kornvörur, mjólkurvörur, sarðávextir, fóðurbætir, tilbúinn áburður, 

landbúnaðarafurðir til útflutnings og iðnaðarvörur til útflutnings. 
4. flokkur. Gjald kr. 4.50 fyrir hver 100 kg. 

Benzin og olíur, sykur, ull, kjöt, kaffi, kaffibætir og hráefni til þess, 
feiti og olíur til framleiðslu iðnaðarvara, vatnsleiðslu- og miðstöðvar- 
vörur, hreinlætisvörur, gler, óunnið járn, bárujárn og saumur.
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flokkur. Gjald kr. 14.00 fyrir hver 100 kg. 
Hráefni til iðnaðar ótalið annars slaðar, útgerðarvörur, vélar og mótorar, 
ótalið annars staðar, þungavinnuvélar, landbúnaðarvélar og tæki, bif- 
reiðar, bifhjól og hjólhestar og varahlutir til þeirra, tjara, bik, asfalt, 
byggingarefni, ótalið annars staðar, þ. á m. gólfdúkar úr línoleum, 
pappa, plasti og asbest. 

6. flokkur. Gjald kr. 28.00 fyrir hver 100 kg. 
Pappírsvörur, nýlendu- og hreinlætisvörur, leirvörur, glervörur og bús- 
áhöld, ávextir, leðurvörur, brauðvörur, gúmmívörur, kálmeti og plönt- 

ur, jarðstrengir og vír alls konar og allar aðrar vörur, sem ekki eru 
annars staðar taldar og gjald er reiknað eftir þyngd. 

flokkur. Gjald kr. 42.00 fyrir hver 100 kg. 
Lyfjavörur, vefnaðarvörur, snyrtivörur, rafmagnsvörur, niðursuðuvör- 
ur, ótalið annars staðar, kryddvörur, sportvörur, s. s. ljósmyndavörur, 
áttavitar, klukkur, mælitæki, símtæki, útvarpstæki og upptökutæki, leik- 
föng, skot og skotfæri, húsgögn. 

8. flokkur. Gjald kr. 56.00 fyrir hver 100 kg. 
Tóbaksvörur, tóbak, vin, spíritus, eldspýtur. 

9. flokkur. Gjald kr. 28.00 fyrir hvern grip. 
Hestar, nautgripir, svín. 
Sauðfé kr. 7.00 fyrir hvern grip. 
Gjald kr. 1.40 fyrir hvert stykki: Tómar tunnur. 
Gjald kr. 4.20 fyrir hvert stykki: Sild og lýsi í tunnum. 

10. flokkur. Gjald kr. 0.75 fyrir hvert teningsfet: 
Trjáviður. 

11. flokkur. Gjald kr. 1.40 fyrir hvert teningsfet: 
Allar aðrar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 

=
 

Vörugjald fyrir óvenjulegar vörur, svo og vörur, sem ekki eru sérstaklega nafn- 

greindar í gjaldskrá þessari, skal ákveða af gjaldkera hafnarinnar. Verði um ágrein- 

ing að ræða, má skjóta úrskurði hans til hafnarnefndar, sem hefur endanlegt úr- 

skurðarvald um vörugjaldið. 
Lægsta vörugjald í öllum flokkum skal vera kr. 5.00. 

Gjaldskrá þessi gildir um vörur, sem fluttar eru til eða frá höfninni. 

XI. KAFLI 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

3l. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 0.75 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring. Sama gjald skal greiða 
fyrir tæki og áhöld hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta standa á landi hafn- 

arinnar. Gjald fyrir slík tæki sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 

hafnarnefnd. 

32. gr. 
Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félögum, 

um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi.
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XII. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

3ð. gr. 
Hafnargjaldkeri sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða gjöldin á 

skrifstofu hans. 

34. gr. 
Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu lestargjalds, ljósgjalds, 

bryggju- eða festargjalds. 
sf enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á greiðslu 

gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður hefur halds- 
rétt í skipi, unz gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skip fer burt úr höfninni. 

30. gr. 
Gjöld fyrir vörur, sem um getur í 30. grein, greiðir eigandi eða umboðsmaður 

hans á Tálknafirði. Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörunum, unz gjöldin eru greidd. 
Eigi margir aðilar vörur í sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa skil 

á greiðslu vörugjaldsins til hafnargjaldkera. 
Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri eða formaður 

ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

36. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari skulu renna í hafnarsjóð. Má taka þau 

lögtaki og hafa þau forgangsrétt sem opinber gjöld. 
Enn fremur skulu öll skipsgjöld tryggð með lögveði í skipi og gangi það veð 

í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. 

X!I. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

37. gr. 
Um skaðabótaskyldu fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar og áhöld- 

um, fer eftir almennum reglum. Ef samningar takast ekki um skaðabætur, skulu 
þær ákveðast af þremur óvilhöllum mönnum. Hvorum aðila sem er, er heimilt að 
krefjast yfirmats, en gera skal það áður en mánuður er liðinn frá því að matsgerð 
er lokið. 

Yfirmat skal framkvæmt af finm óvilhöllum mönnum, dómkvöddum. Kostnað 
við yfirmat greiðir sá, er þess hefur krafizt, ef matsupphæðinni verður ekki breytt 
meira, en sem nemur 10% af hinni upprunalegu matsupphæð. Að öðrum kosti greiðir 
hinn aðilinn kostnaðinn. 

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

serð þessari, má fara burt úr höfninni á meðan mál hans er enn óútkljáð, nema 
hann setji tryggingu, sem hafnarnefnd metur gilda. 

39. gr. 
Enginn skipstjóri getur vænzt þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá lögreglu- 

stjóra, nema hann sanni með vottorði hafnargjaldkera, að hann hafi greitt gjöld þau, 
er honum ber að greiða, samkvæmt reglugerð þessari. Sama gildir um sektir og 
skaðabætur, ef um þær er að ræða.
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40. gr. 
Hverja þá skipun, sem gefa má skipi samkvæmt reglugerð þessari, skal gefa 

stýrimanni, ef skipstjóri er ekki á skipi og eigi heldur umboðsmaður hans, skv. 
8. gr. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af skipshöfninni 
skipunina og er það jafngilt sem, skipstjóri hefði sjálfur fengið skipunina. 

41. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100 000.00 nema þyngri 

refsing liggi við skv. lögum. Sektir renna í hafnarsjóð Tálknafjarðarhafnar. 

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

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 48 29. apríl 1967, stað- o Á ö 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi fyrri reglugerð fyrir lendingarbótasvæðið á Sveins- 5 5Slu5 ð |) 
eyri við Tálknafjörð frá 29. apríl 1947 með síðari breytingum. 

Samgönguráðuneytið, 19. febrúar 1970. 

Ingólfur Jónsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

19. febrúar 1970. Nr. 44. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð fyrir lendingarsvæðið Örlygshöfn 

við Patreksfjörð, nr. 72 4. maí 1956. 

1. gr. 

Öll gjöld til hafnarinnar samkvæmt reglugerðinni hækka um 150%. 

2. gr. 

2. mgr. 10. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Innlend strandferðaskip greiði hálft gjald samkvæmt 1. mgr. 

3. gr. 
21. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100 000.00, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Sektirnar renna í lendingarbótasjóð. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 48 29. april 1967, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 19. febrúar 1970. 

Ingólfur Jónsson. 

Kristinn Gunnarsson. 
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REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Höfðakaupstað, nr. 94 21. ágúst 1961. 

1. gr. 
VII. kafli reglugerðarinnar orðist þannig: 

Um hafnsögugjald. 

. 23. gr. 
Öll aðkomuskip, sem fara inn fyrir hafnargarð, skulu, hvort sem þau nota 

hafnsögumann eða ekki, skyld til að greiða hafnsögugjald eins og hér segir: 
Innlend skip greiða hafnsögugjald aðeins einu sinni á ári, nema þau noti hafn- 

sögumann. 
Herskip og varðskip eru undanþegin hafnsögugjaldi, nema þau noti hafnsögu- 

mann. 
a. Fyrir leiðsögu til hafnarinnar 300.00 krónur fyrir hvert skip allt að 300 brúttó- 

rúmlestir og 30 aura fyrir hverja rúmlest, sem þar er yfir. 
b. Fyrir leiðsögu frá höfninni 300.00 krónur fyrir hvert skip, sem er allt að 300 

brúttó-rúmlestir og 20 aura fyrir hverja rúmlest, sem þar er yfir. 
c. Fyrir leiðsögu um höfnina greiðist hálft gjald samkvæmt a-lið. 
d. Fyrir að vera úti í skipum að lokinni venjulegri leiðsögn, 1200.00 krónur fyrir 

hvern sólarhring, eða hluta úr sólarhring, unz hafnsögumaður er aftur kominn 
heim. 

2. gr. 
VIII. kafli reglugerðarinnar orðist þannig: 

Um lestagjald. 

24. gr. 
a. Allir bátar og skip, sem heima eiga í Höfðakaupstað, skulu greiða lestagjald 

einu sinni á ári, 20.00 krónur fyrir hverja brúttó-rúmlest, þó aldrei minna en 
100.00 krónur. 

b. Aðkomubátar og skip, sem stunda fiskveiðar frá Höfðakaupstað og liggja innan 
hafnargarðs, skulu greiða 5.00 krónur fyrir hverja brúttó-rúmlest fyrir hvern 
mánuð, þó ekki minna en 300.00 krónur fyrir mánuð eða hluta úr mánuði. 

c. Öll önnur skip, sem til hafnar koma, skulu greiða 90 aura fyrir hverja brúttó- 
rúmlest í hvert sinn, sem þau koma til hafnar, þó skulu innlend fiskiskip og 
strandferðaskip aðeins greiða hálft gjald. Strandferðaskip ríkisins skulu ekki 

, greiða lestagjald oftar en tvisvar í mánuði. 

25. gr. 
Undanþegin lestagjaldi eru herskip, varðskip. björgunarskip, vitaskip, dýpkunar- 

skip, skip, sem hafa skírteini sem skemnntiskip, skip, sem gerð eru út til vísindalegra 
rannsókna, einnig skip, sem leita hafnar vegna óveðurs, sjóskaða eða skemmda á 
einhvern hátt, nema þau jafnframt fermi eða affermi einhverjar vörur. Sama gildir 
og um skip, sem leita hafnarinnar til að setja á land sjúka eða látna.
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3. gr. 
IX, kafli reglugerðarinnar, um ljósagjald, fellur niður og breytist röð eftirfar- 

andi kafla og greina í samræmi við það. 

4. gr. 
X. kafli, sem verður IX. kafli, orðist þannis: 

Um brvegjugjald. 

26. gr. 
Hvert skip, sem leggst við hafnargarð eða bryggju eða við skip, sem lHggur við 

bryggju eða hafnargarð, skal greiða 40 aura af hverri brúttó-rúmlest skipsins. Gjaldið 
skal greiða fyrir hv ern hálfan sólarhring, eða hluta úr sólarhring, þó aldrei minna 

en 50. 00 krónur í hvert sinn. 
Skipstjóri, sem fer frá bryggju án þess að greiða bryggjugjald skipsins, er sekur 

um brot á hafnarreglugerðinni. 
Undanþegin þessu gjaldi eru sömu skip og ekki greiða lestagjald. 
Þeir, sem vilja hafa skip sín í skipakvínni vetrarlangt, skulu æskja þess við 

hafnarnefnd fyrir 1. september ár hvert. Skipakvíargjald fer eftir samningi. 

5. gr. 

XI. kafli, sem verður X. kafli, orðist þannig: 

Um vörugjald. 

27. gr. 

Vörugjald greiðist af öllum vörum og skepnum, lifandi og dauðum, sem fermdar 

eru eða affermdar á höfninni, með þeim undantekningum, sem um getur í 30. grein. 

28. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir tölu, máli eða þyngd með umbúðum. 

Fara skal eftir farmskrám skipa við útreikning vörugjalds, og skal skipstjóra 

eða áfgreiðslumanni skylt að láta hafnarverði í té eftirlit af farmskrá. Hafi skip- 

stjóri eða formaður báts farminn óskráðan, skal hann gefa drengskaparvottorð um 
vörumagn, sem skip hans hefur fermt. Þyki hafnarverði ástæða til, getur hann látið 

ákveða vörumagnið á þann hált sem hann telur hentugast. Reynist vörumagnið meira 

en upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn við rannsóknina, ella hafnarsjóður. Ef 

ýmsar vörutegundir eru í sömu umbúðum og beri gjaldskrá ekki með sér gr einilega 

sundurliðun í tegundir, skal reikna vörugjaldið eftir þeirri vörutegund, sem hæst 

gjald greiðist af. Brot úr gjaldeiningu telst heil gjaldeining. Lægsta gjald af hverri 

sendingu er 25.00 krónur. Ef vafi leikur á, í hvaða flokki skuli telja einhverja vöru, 

ákveður hafnarvörður það, en úrskurði hans má áfrýja til hafnarnefndar. 

29. gr. 
Undanþegar vörugjaldi eru þessar vörur: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

h. Vistir og aðrar nauðsynjar til skips og báta til eigin notkunar, sem fluttar eru 

úr landi. 
c. Póstflutningur og venjulegur farþegaflutningur.
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30. gr. 

Vörugjaldskrá. 

Gjald kr. 4.00 hver 100 kg: 
Kol, koks, sement, áburður, saltfiskur, verkaður fiskur, hraðfrystur 
fiskur, fiskimjöl, síldarmjöl, hrogn, söltuð þunnildi, fiskroð, skreið, 
kornvara, sykur, garðákvexir, mjólk, hey, fóðurvörur, útlendar, 
særur, freðsíld, vikursteinn, asbestplötur, plötujárn, stangajárn, vatns- 
pípur, efni til múrhúðunar og byggingarefni, annað en trjáviður og ekki 
annars staðar talið, girðingarnet og girðingarefni, smurningsolíur, veið- 
arfæri og efni í þau, fiskumbúðir, pokar, hessían, herpinætur, kaðlar, 
leirvörur, pottar, balar, blikkfötur o. þ. h., kjöt, ull, mör, tólg, salt. 
Gjald kr. 10.00 hver 100 kg: 
Bilar, bátavélar, landbúnaðarvélar, vélahlutir, gler, miðstöðvar, gólfdúk- 
ar, saumur, málningavörur alls konar, pappirsvörur alls konar, kross- 
viður, smjör, smjörlíki, jurtafeiti, sápur, þvottaduft og aðrar hreinlætis- 
vörur, kaffi, kaffibætir, kex og aðrar brauðvörur, ávextir, nýir og þurrk- 
aðir, niðursuðuvörur, súkkulaði, kakaó, sælgætisvörur, öl og gosdrykkir. 
Gjald kr. 2.00 hver 10 kg: 

Vefnaðarvara, fatnaður, skófalnaður, tóbaksvörur og allar aðrar vörur 

reiknaðar eftir þyngd og ekki annars staðar taldar. 
Gjald kr. 20.00 hvert stykki: 

Eldavélar, þvottavélar ísskápur, baðker. 
Gjald kr. 3.00 hver 100 kg: 
Ísvarinn fiskur. 
Gjald kr. 10.00 fyrir hverja tunnu af saltsild og hvers konar sjávar- 
afurðum í tunnum. Af hálftunnum reiknast kr. 5.00. 
Fyrir tómar tunnur greiðast kr. 2.00 hver tunna. 
Gjald kr. 2.00 fyrir hvert teningsfet: 
Timbur og allar aðrar vörur reiknaðar eftir rúmmáli. 
Gjald kr. 20.00 hver gripur eða kind: 
Stórgripir, sauðfé. 
Gjald kr. 6.00 hver 100 kg: 
Brennsluolíur, benzín, lýsi. 

vörugjald í öllum flokkum er kr. 25.00. 

6. gr. 
XII. kafli, sem verður XI. kafli, orðist þannig: 

Um aflagjald. 

31. gr. 
Af heildarafla skips greiðist kr. 20.00 af smálest af slægðum fiski með haus og 

óslægðum, sem landað er á hafnarsvæðinu, nema síld. 

Af hverjum 160 kg síldar greiðist kr. 2.00. 
Gjald þetta er kræft um leið og afla er landað. Eigandi skips er ábyrgur fyrir 

greiðslunni. Nú er afli afhentur eða seldur, án þess að gjald þetta hafi verið greitt, 
og hvílir þá greiðsluskylda einnis á þeim, aðila, er þá hefur umráð yfir aflanum. 

Skyldur er skipstjóri og formenn að gefa hafnarverði upp heildarafla skips hverju 
sinni. Ef það er ekki gert, skal hafnarvörður áætla gjaldið og innheimta samkvæmt 
þeirri áætlun. Hafnarsjóður hefur haldsrétt á afla, þar til gjöldin eru að fullu greidd.
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3ð. gr. 
Hafnarsjóður hefur einkarétt á vatnssölu til skipa á hafnarsvæðinu. Þeir, sem 

ekki hafa gert sérstaka samninga um kaup á vatni frá vatnsveitu hafnarinnar, skulu 
greiða kr. 50.00 fyrir smálest, þó aldrei minna en kr. 100.00. 

7. gr. 
37. gr., sem verður 36. gr., orðist þannig: 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, allt að kr. 100 000.00, nema þyngri 

refsing liggi við eftir öðrum lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð Höfðakaupstaðar. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 48 29. april 1967, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 19. febrúar 1970. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

19. febrúar 1970. Nr. 46. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Vestmannaeyjahöfn. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Vestmannaeyjahöfn skiptist í: 

a. Innri höfn. 
b. Ytri höfn (án hafnarlegu). 
c. Hafnarlegu. 
a. Innri höfn er hinn svokallaði Botn og takmarkast af skjólgörðum á Hringskeri 

og Hörgaeyri og landinu í kring. 
b. Ytri höfn takmarkast af Heimaey, Heimakletti, Yztakletti að Klettsnefi og línu 

þaðan í Sigurðar-Rönku (Urðaviti). 
Hafnarsvæði er austan við Heimaey, en hafnarlegan er norðan við Heimaey. 

1. Hafnarsvæðið (án akkerislegu) er austan Heimaeyjar og nær yfir svæðið sem 
myndast innan við línur, sem dregnar eru úr Sigurðar-Rönku (Urðaviti), 
sunnan í Bjarnarey, þaðan í Elliðaey að norðvestan, þaðan í Faxasker, þaðan 
í Yztaklett og meðfram honum í Klettsnef og úr því í Sigurðar-Rönku (Urða- 
viti). 

2. Norðurlegan nær yfir svæðið, sem myndast innan við línur, sem dregnar eru 
úr Faxaskeri í Yztaklett, með honum og Heimakletti, Eiði, Klifi og Dalfjalli 
móts við Grasleysu, í hana og þaðan í Faxasker. 

G 

TI. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr 2. gr. 

Bæjarstjórn Vestmannaeyja hefur á hendi stjórn hafnarmálanna undir yfir- J SJ | N 

umsjón Hafnarmálastofnunar ríkisins og ráðuneytis þess, sem fer með stjórn hafn- 

armála.
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3. gr. 
Hafnarstjórn hefur á hendi stjórn hafnar og hafnarsjóðs. Hafnarstjórn skal 

skipuð 5 fulltrúum og 5 varafulltrúum er bæjarstjórn kýs þannig: 3 aðalfulltrúar 
og 3 varafulltrúar úr hópi bæjarfulltrúa, en 2 aðalfulltrúar og 2 varafulltrúar utan 
bæjarstjórnar. Hafnarstjórnarfulltrúar skulu kosnir hlutfallskosningu, fulltrúar úr 
hópi bæjarfulltrúa sér og fulltrúar utan bæjarstjórnar sér. 

Kjörtímabil hafnarstjórnar er hið sama og bæjarráðs Vestimannaeyja. 
Það er borgaraleg skylda að taka við kosningu í hafnarstjórn. Auk hinna kjörnu 

fulltrúa mæta: Bæjarstjóri, hafnsösumaður og hafnarvörður á fundum hafnarstjórnar 
og hafa þeir þar málfrelsi og tillögurétt. Hafnarstjórn kýs formann hafnarstjórnar 
og stýri hann fundum hennar og boðar til þeirra. Kjósa má bæjarstjóra formann 
hafnarstjórnar, þótt eigi hafi hann þar atkvæðisrétt. 

Bæjarstjórn getur ráðið hafnarstjóra, samanber hafnalög nr. 48/1967, IV. kafla 
11. greinar, ef hún telur þess þörf. 

Undir stjórn hafnarstjórnar sér hafnarvörður um viðhald og umbætur á höfn- 
inni, stýrir öllum framkvæmdum, er þar að lúta. Daglegar framkvæmdir og eftirlit 
annast hafnarvörður undir umsjón bæjarstjóra og hafnarstjórnar, eða öðrum, sem 
slíkt verður falið. 

4. gr. 
Bæjarstjórn Vestmannaeyja skipa hafnsögumenn og hafnarverði, að fengnum 

tillögum hafnarstjórnar. 
Til aðstoðar hafnsögumönnum og hafnarvörðum skulu vera svo margir starfs- 

menn, sem hafnarstjórn telur nauðsynlegt. Hafnarstjórn setur fastráðnum mönnum 
hafnarinnar erindisbréf. 

TTT. KAFLI 

Um almenna reglu. 

5. gr. 
Hafnarvörður sér um að gætt sé reglu í höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða fyrirmælum hans, eða þeirra sem hann eða hafnarstjórn setur til að 
gæta reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönnum hafnarinnar getur 
hann kært það fyrir hafnarstjórn, en skipan starfsmanns ber að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar lipurðar og kurteisi í starfi sínu. 

6. gr. 
Þeir, sem ekkert löglegt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar ef 

Þeir með því tálma fermingu eða affermingu skipa eða hindra önnur störf, sem þar 
eru unnin. 

Einnig má banna ónauðsynlegan akstur hvers konar ökutækja um bryggjur, 
hafnarbakka og hafnarsvæði. 

7. gr. 
Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum í höfninni, 

svo og á hafnarsvæðinu og fara eftir reglugerð um brunamál, XIT. kafla, 88. gr., sem 
sefin er út skv. lögum nr. 37 1 april 1948. 

Bannað er að sjóða tjöru, bik, fernisolíu og annað, sem eldhætta getur stafað 

af, í skipum í höfninni svo og á landi hafnarinnar, nema með leyfi hafnaryfirvalda. 
Í skipum, sem flytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós, nema fyllstu varúðar 
sé gætt. Tóbaksreykingar eru bannaðar á því svæði, sem unnið er að affermingu 
eða fermingu eldfimra efna.
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Notkun skolvopna er bönnuð, án leyfis, á innri og ytri höfn. 
Þá er skipum bannað að blása í flautur eða lúðra á innri höfninni, nema um- 

ferð gefi tilefni til. 

8. gr. 
Öllum skipum, farartækjum, svo og verksmiðjum, er stranglega bannað að dæla 

eða láta renna í höfnina olíur, lýsi eða annað slíkt og hér að hlíta í öllu reglugerð 
um varnir gegn óhreinkun sjávar af völdum olíu, reglugerð sem sett er skv. 3. gr. 
laga nr. 77 frá 10. maí 1966. 

Í innri höfnina má ekki kasta kjölfestu, ösku, kolum, matarleifum, fiskúrgangi, 

vírum, fógum, vöruleifum, vöruumbúðum eða öðru þess háttar. 

9. gr. 
Geymsla á tómum Þbenzintunnum eða ílátum undan eldfimum efnum, svo og 

öðru sem sprengju- eða eldhætta getur stafað af, er bönnuð á bryggjum, hafnar- 
bökkum eða á hafnarsvæðinu. 

10. gr. 
Bannaður er hvers konar hvalskurður í og við höfnina. Eigi má draga, reka eða 

flytja á annan hátt inn í höfnina hvaltegundir, eða neitt það sem getur valdið óþrifn- 
aði, umferðartruflun eða óþægindum í höfnina, nema leyfi hafnarstjórnar komi til 

hverju sinni. 

IV. KAFLI 

Um hafnsögu, legu skipa á höfninni og afgreiðslu þeirra. 

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

12. gr. 
Sérhvert skip, sem ætlar til Vestmannaeyja og skal nota leiðsögu hafnsögu- 

manns, skal gera boð um það til hafnarskrifstofunnar eða hafnsögumanns. Er hafn- 
sögumanni skylt að fara til móts við skipið út á hafnarlegur og hafnarsvæðið við 
Heimaey, ef skipstjóri æskir þess. Hafnsögumaður vísar skipinu til hafnar og má 

eigi yfirgefa það án samþykkis skipstjóra, fyrr en skipið er lagst við hafnarbakka. 

Heimilt er hafnsögumanni, meðan hann hefur ekki lokið starfi sínu, að banna 

hverjum þeim, sem ekki á lögmætt erindi, að koma á skipsfjöl. Einnig er hafn- 

sögumanni skylt að leiðbeina skipum á legu á hafnarlegu, ef skipstjóri óskar eftir 

þvi. Meðan hafnsögumaður dvelur um borð, ber skipinu að sjá honum fyrir fæði. 

13. gr. 

Ef sjúkdómur er í skipi, eða ef ástæða þykir til að ætla, að sótthætta geti stafað 

af því, ber hafnsögumanni að sjá um, að fylgt sé reglum þeim, sem settar eru í 

lögum um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til Íslands. 

14. gr. 

Ef skip, sem ekki hefur hafnsögumann um borð, kemur í höfnina, skal skip- 

stjóri eða umboðsmaður skipsins tafarlaust snúa sér til hafnarvarðar, sem segir 

til um hvar skipið megi liggja. 
Ekkert íslenzkt skip, sem er stærra en 400 brúttó-rúmlestir og ekkert erlent 

skip má fara inn í innri höfnina eða út úr henni án hafnsögumanns. Hafnarstjórn 

setur veitt undanþágur frá ákvæðum þessum.
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15. gr. 
Skip skulu að öðru jöfnu, nema hafnarstjórn þyki ástæða til vegna þrengsla í 

höfninni, fá afnot af hafnar- og bryggjurými í þeirri röð, sem þau koma inn í innri 
höfnina. Þó skulu póst- og farþegaskip og skip, sem taka neyðarhöfn, undanþegin 
þessu ákvæði. 

Verði ágreiningur um rétt á hafnar- eða bryggjurými, sker hafnarvörður úr. 

16. gr. 
Eigi mega skip liggja á öðrum stöðum við hafnarbakka eða bryggju en þeim, 

sem hafnarvörður eða starfsmenn hafnarinnar hafa ákveðið. Heimilt er hafnarverði 
að flokka skip í legurúm við hafnarbakka, bryggjur eða bátakvíum, og er öllum 
viðkomandi skylt að hlýða fyrirmælum hans. 

Skylt skal hverju skipi, að nota traustar og öruggar festarlaugar. Liggi skip í 
hliðarröðum út frá hafnarbökkum eða bryggjum, skal það setja traustar festar upp 
í hafnarbakka eða bryggju. Þyki hafnarverði ekki nægilega vel fest eða festartaugar 
ótryggar, getur hann krafizt úrbóta hlutaðeigandi tafarlaust. 

17. gr. 
Þegar búið er að leggja skipi við festar, má ekki flytja það þaðan aftur án leyfis 

hafnarvarðar, en skyldur er skipstjóri að flytja skipið, ef hafnarvörður skipar 
svo fyrir. 

Færist hlutaðeigandi undan að færa skipið, eða dragist flutningur þess fram 
yfir þann tíma, er hafnarvörður hefur til tekið og fyrirskipað, er hafnarverði heimilt 
að láta flytja skipið á kostnað og ábyrgð hlutaðeiganda. 

18. gr. 
Ef nauðsyn ber til að skipum, sem fermd eru eða affermd við bryggju eða 

hafnarbakka, sé lagt hverju sinni við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra 
skipa, er utar liggja, yfir þilför hinna á bjálkabrú, eða á annan hátt. Svo er og 
skipshöfn og farþegum þeirra skipa, er utar liggja, heimil nauðsynleg umferð um 
Þilför skipa, er nær liggja. 

19. gr. 
Skip, sem ekki ferma eða afferma, eða ekkert er verið að vinna við, mega aldrei 

liggja svo á höfninni, að tálmi affermingu eða fermingu annarra skipa og þau skulu 
jafnan skyld að hlýða boðum hafnsögumanns, hafnarvarðar og annarra starfs- 
manna hafnarinnar, hvar þau megi liggja eða leggjast. Skipum, sem, ekki er verið 
að ferma eða afferma og liggja að nauðsynjalausu í innri höfn, setur hafnarvörður 
skipað að fara út, sé þess þörf, til að önnur skip geti komizt að til afgreiðslu. 

Skipum má ekki leggja svo, að bau hindri eða tefji umferð um höfnina. Ef 
skipstjóri eða eigandi tregðast við að hlýða boðum hafnsögumanns eða hafnarvarðar 
um að flytja skip sitt, festa taugar eða strengi, er heimilt að gera það á kostnað og 
ábyrgð skipseiganda. 

Hafnarvörður getur fyrirskipað, að vörður sé um borð í skipum, ef honum finnst 
ástæða til. 

20. gr. 
Ekkert skip má liggja við dufl eða akkeri á innri höfninni, nema með sérstöku 

leyti hafnarvarðar. Eigi má heldur teppa umferð með taugum, strengjum eða köðl- 
um, nema hafnarvörður telji nauðsynlegt. Sérhvert skip, sem ekki er bundið við 
bryggju eða hafnarbakka, skal hafa uppi fyrirskipuð ljós eða dagmerki.
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21. gr. 
Skip, sem koma inn í innri höfnina, skulu hafa að minnsta kosti eitt akkeri 

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

22. gr. 
Eigi má festa skipum við hafnarbakka eða bryggjur, nema við festarstöpla eða 

festarhringi, að tilvísan hafnarvarðar. 
Festum skal þannig komið fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á bryggjum 

eða hafnarbökkum og varúðarmerkjum komið fyrir á festartaugum, sem á land liggja. 
Skylt er að hafa hlífar milli skips og bryggju eða hafnarbakka, ef hafnarvörður 

krefst þess. 

23. gr. 
Skipum, sem liggja bundin við bryggju eða hafnarbakka, er bannað, nema með 

leyfi hafnarvarðar, að láta aflvélar með viðtengdum sangskrúfum ganga með svo 
miklu afli, að hafnarmannvirkjum stafi hætta af eða valdi öðrum skipum óþægind- 
um eða hættu. 

24. gr. 
Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það að áliti hafnarvarðar tálmar 

sreiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. Verði dráttur 
á því, má hafnarvörður láta færa skipið burt á kostnað eigenda og er hafnarstjórn 
heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur. 

25. gr. . 
Áður en kjölfesta er flutt í skip eða úr, skal hafnarverði gert viðvart. Ákveður 

hann hvar það skuli fram fara. Skal skipstjóri sjá um, að kjölfesta sú, sem flutt 
hefur verið í land úr skipi hans, sé þegar í stað flutt burt af löndunarstaðnum, þangað 

sem hafnarvörður vísar til. 

26. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal farmeigandi eða skipseigandi, ef 

þörf gerist, þrífa bryggju þá eða hafnarbakka, sem notað hefur verið. Farist það 
fyrir, skal hafnarvörður sjá um, að það sé gert, en farmeigandi eða skipseigandi 
greiði allan kostnað, sem af því leiðir. 

27. gr. 
Bannað er að leggja skipum í hafnarfjöru þannig, að það bagi vinnu við höfn- 

ina. Enginn má, nema með sérstöku leyfi hafnarvarðar, láta skip standa yfir fjöru 

við hafnarbryggjur. 

V. KAFLI 

Um fermingu og affermingu eldfimra efna. 

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

önnur slík efni, sprengiefni, svo sem púður, dynamit, geomit eða þess konar efni, 
mega ekki fara inn í innri höfn, nema þau hafi fengið til þess leyfi hafnarvarðar og 
slökkviliðsstjóra hafi verið tilkynnt um farminn. 

Um útskipun í skip á farmi, sem um getur í grein þessari, gilda sömu reglur 

og um affermingu. 

B33
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29. gr. 
Skylt er að hafa öryggisvörzlu við skip, sem ferma eða afferma vörur sem um 

getur í 28. gr. Álíti hafnarvörður, að hætta geti stafað af fermingu eða affermingu 
eldfimrar vöru, er honum heimilt að stöðva verkið, unz gerðar hafa verið nauðsyn- 
legar varúðarráðstafanir. Kostnað við öryggisvörzlu greiðir farmflytjandi eða farm- 
eigandi. 

30. gr. . 
Skip, sem flytja eða hafa meðferðis þau eldfimu efni, sem um getur í 28. gr, 

skulu að degi til hafa rautt flagg í framsiglu, en að nóttu rautt ljós. 

VI. KAFLI 

Um hafnargjöld í Vestmannaeyjum. 

3l. gr. 

Lestagjöld. 

Öll skip, hvort sem þau eru tóm eða með vörur eða seglfestu, skulu greiða 
lestagjald í hvert sinn er þau koma til hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, 
sem síðar greinir. Lestagjaldið skal reiknast af brúttó-rúmlestar stærð skipsins. 

32. gr. 
a. Öll skip, skrásett í Vestmannaeyjum, skulu greiða lestagjald einu sinni á ári 

og er gjalddagi 2. janúar ár hvert. Gjaldið skal vera 75.00 kr. fyrir hverja brúttó- 
rúmlest skipsins upp að 500 brúttó-rúmlestum, en þó aldrei minna en kr. 500.00. 
Skip, sem skrásett eru í Vestmannaeyjum og stærri eru en 500 brúttó-rúmlestir 
skulu greiða lestagjald þannig: Fyrir 500 brúttó-rúmlestir greiðast kr. 37 500.00 
og kr. 40.00 fyrir hverja rúmlest þar fram yfir. Fyrir 1000 brúttó-rúmlestir og 
meira greiðast kr. 57 500.00 og kr. 25.00 fyrir hverja rúmlest þar fram yfir. 

b. Skip, sem ekki eru skrásett í Vestmannaeyjum, en stunda fiskveiðar héðan og 
hafa viðlegu á innri höfninni, skulu greiða kr. 20.00 fyrir hverja brúttó-rúmlest 
fyrir hvern mánuð eða hlutfallslega fyrir hluta úr mánuði. 

Öll skip, sem koma á ytri eða innri höfnina, skulu greiða lestagjald kr. 
1.00 fyrir hverja brúttó-rúmlest. Þó eru undanþegin þessu lestagjaldi íslenzk 
varðskip, björgunarskip, vitaskip, skemmtiferðaskip, spítalaskip og skip, sem 
um getur í stafliðum a. og b. 

c. Skip, sem leita vars á ytri höfninni eða hafnarsvæðinu, vegna illviðris, sjóskaða 
eða skemmda á skipi, greiða ekki lestagjald, nema þau hafi samband við land. 

d. Heimilt er hafnarstjóra að fella niður lestagjald af skipi, sem kemur á ytri 
höfnina einungis þeirra erinda, að setja farþega af skipi eða taka farþega. 

e. Innlend fiskiskip, sem ekki eiga heimahöfn í Vestmannaeyjum og ekki stunda 
fiskveiðar frá Vestmannaeyjum skulu þó eigi greiða lestagjald skv. c.-lið oftar 
en tvisvar í mánuði, þótt þau komi oftar til hafnarinnar. 

f. Strandferðaskip, önnur en þau sem skrásett eru í Vestmannaeyjum en sigla eftir 
föstum ferðaáætlunum, skulu greiða hálft lestagjald, sbr. hafnarlög nr. 48/1987, 
IV. kafla 12. gr. 5. málsgr. 
Skip, er greiða lestagjald skv. 32. gr. stafl. b, e, d og Í, skulu greiða að nýju 
lestagjald kr. 1.00 fyrir hverja brúttó-rúmlest skipsins eftir hverja 10 daga sam- 
felldan viðverutíma í höfninni eða hafnarsvæðinu. 

si
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3ð. gr. 

Bryggjugjöld. 

Hvert það skip, sem leggst við bryggju eða hafnarbakka, skal greiða bryggju- 
gjald af hverri brúttó-rúmlest skipsins. Gjaldið skal greiða fyrir hvern sólarhring 
eða hluta úr honum kr. 0.60 af hverri brúttó-rúmlest, þó aldrei minna en kr. 125.00 
fyrir hvern sólarhring eða hluta úr honum. Skip, sem um getur í 32. gr. a- og b-lið, 
greiða ekki bryggjugjald. Heimilt er að hækka bryggjugjald um 50% eftir 20 daga 
samfelldan legutíma skipsins. 

ðd. gr. 

Fjörugjald. 

Öll skip, sem ekki eru skrásett í Vestmannaeyjum og lagt er í hafnarfjörur, 
skulu greiða í fjörugjald kr. 250.00 fyrir hvern sólarhring eða hluta úr honum. 

3ð. gr. 

Hafnsögusjóðsgjald. 

Hvert skip, sem skylt er að greiða hafnsögugjald skv. 36. gr. skal greiða í hafn- 
sögusjóð kr. 75.00. 

36. gr. 
Hafnsögugjöld. 

Öll erlend og innlend skip skulu skyld að greiða hafnsögugjald í hvert sinn, 
sem þau koma á innri höfnina, hvort sem þau nota hafnsögumann eða ekki. Þó 
skulu innlend fiskiskip, sem ekki eru skrásett í Vestmannaeyjum og eru minni en 
400 brúttó-rúmlestir að stærð því aðeins greiða hafnsögugjald, að þau njóti leið- 
sagnar hafnsögumanns. Sömu undanþágu njóta fiskiskip skráð í Vestmannaeyjum. 

37. gr. 
Hafnsögugjald skal greiðast sem hér segir: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar kr. 450.00 fyrir hvert skip, auk kr. 1.25 fyrir 
hverja brúttó-rúmlest. 

b. Fyrir leiðsögn frá höfninni kr. 400.00 fyrir hvert skip, auk kr. 0.80 fyrir hverja 
brúttó-rúmlest. 

c. Fyrir leiðsögn um innri höfnina, skal hvert skip greiða kr. 300.00, auk kr. 0.40 
fyrir hverja brúttó-rúmlest. 

38. gr. 
Vörugjöld. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum, sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða 
úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, með þeim undantekningum sem 
síðar gelur. 

39. gr. 
Ef vörur, sem skv. farmskrá skips eiga að fara til annarra hafna en Vestmanna- 

eyja og eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald, þegar vör- 

urnar eru fluttar á land. 

Undanþegnar þessu gjaldi eru þær vörur, sem látnar eru á land um stundar- 
sakir, vegna skemmda á skipi.
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40. gr. 
Af vörum, sem fluttar eru úr landi á skip og fara eiga til annarra hafna innan- 

lands, greiðist hálft vörugjald. Sama gegnir um afla skipa, sem fluttur er milli skipa. 

d. 

41. gr. 
Undasþegnar vörugjaldi eru þessar vörur: 
Vörur skv. farmskrá skips, sem eiga að fara til annarra hafna á landinu, ef 
þær eru ekki settar á land. 
Kol, olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar, sem fluttar eru úr 
landi, enn fremur salt og ís, sem fluttur er úr landi á íslenzk fiskiskip til eigin 
afnota. 
Bréfapóstur, farþegaflutningur, vörur til hafnarinnar og fyrirtækja bæjarsjóðs, 
innlend nýmjólk og rjómi og allt, sem flutt er milli eyjanna innbyrðis. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr gjaldeiningu, 
sem nemur helmingi eða meira, telst heil eining, en minna broti en hálf gjald- 
eining sleppt. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikningu vörugjalds og er 
skipstjóra skylt að láta hafnarskrifstofunni í té afrit af farmskrá skips síns. 
Sé engin farmskrá, skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem 
skip hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarskrifstofunni ástæða til, getur 
hún hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hún telur hentug- 
astan. Reynist vörumagnið meira en upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn. 
Ef Ýmsar vörutegundir eru í vörusendingunni og beri farmskrá ekki með sér 
greinilega sundurliðun í tegundir, skal reikna vörugjald eftir þeirri tegund, sem 
hæst gjald ber að greiða af. 

42. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalda eftir því, sem vörugjaldskrá til tekur og greiða 

gjald eins og þar segir. 
Ef vafi leikur á í hvaða flokki skuli telja vörur, skal bæjarstjóri úrskurða, en 

úrskurði hans má áfrýja til hafnarstjórnar 

43. gr. 

Vörugjaldskrá. 

1. flokkur. Gjald kr. 2.00 fyrir hver 100 kg: 
Kol, kex, leir, salt, sement og alls konar vörur úr ódýrum steintegundum. 

2. flokkur. Gjald kr. 5.00 fyrir hver 100 kg: 

Kornvörur, jarðávextir, kjöt, fóðurvörur alls konar, smjör, smjörlíki, 
sykur, kaffi, te, lyf, áburður, ál, asfalt, earbit, fiskbein til fiskimjöls- 
framleiðslu, girðingarefni, sólfdúkur lfábreiður, gærur, járn, stál til 
smíða, net, lína, kaðlar. veiðarfæri önnur, keðjur, leður, kítti, málning 
og efni til hennar, miðstöðvarofnar og katlar, pípur úr asbesti, stáli, 
áli, járni, pokar úr striga, gerviefnum, pappír, umbúða- og prent- 
pappír, rúðugler, einfalt og tvöfalt, saumur og alls konar boltar og rær, 
strigi, segldúkur, smurolía, tvistur, vír óeinangraður úr járni, stáli, 
kopar eða áli, vírnet, þakplötur úr asbesti, áli, járni eða kopar, tjara. 

  

3. flokkur. Gjald kr. 5.40 fyrir hver 100 kg: 
Olíur til eldsneytis og hreyfla, benzín.
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Gjald kr. 6.00 fyrir hver 100 kg: 
Niðursuðuvörur, nýlenduvörur, ávextir, brauðvörur, sápa, sápugerðar- 
vörur, þvoltaefni, bækur, lofttegundir á stálflöskum eða í öðrum um- 

búðum, brennisteinn, sóii, vílisóti, hráefni til efnagerðar, svo sem. 

essensar o. þ. h., ull. 

Gjald kr. 6.00 fyrir hver 100 kg: 

A. Fiskimjöl (fiski-, síldar- og loðnumjöl), lýsi. 
Gjald kr. 7.00 fyrir hver 100 kg: 

B. Hraðfrystur fiskur, niðursoðinn fiskur, ísvarinn fiskur, skreið, salt- 

síld, ný og söltuð hrogn, saltfiskur. 
Gjald kr. 10.00 fyrir hver 100 kg: 
Efni til rafmagnslagna, eldhúsáhöld, sólfplötur, gúmmíidúkur, hjólbarð- 
ar, harðviður og þilplötur alls konar, húsgagnaspónn, hreinlætistæki, 

lím alls konar, leirvörur, tengihlutir til miðstöðvarlagna, vatnslagna, 

rafmagnslagna. 
Gjald kr. 15.00 fyrir hver 100 ke: 
Borðbúnaður, dúnn, fiður, eldspýtur, glervörur, gúmmívörur, leðurvör- 
ur, leikföng, vefnaðar- og prjónavörur, súkkulaðikex, sælsætisvörur, 
skófatnaður, súkkulaði. 
Gjald kr. 20.00 fyrir hver 100 kg: 
Heimilisvélar, landbúnaðarvélar, hreyflar, bifreiðir, þungavinnuvélar, 
varahlutir til áðurnefndra véla og í bifreiðir og önnur ökutæki. 
Gjald kr. 40.00 fyrir hver 109 kg: 
Skemmtibátar, ferðaútbúnaður, flugvélar, hljóðfæri, klukkur, úr, útvarps- 
og sjónvarpstæki, firðsjár, myndavélar, sjónaukar, sportvörur, mæli- 

tæki raf- og loftknúin, skrifstofuvélar, sauma- og prjónavélar. 
Gjald kr. 80.00 fyrir hver 100 kg: 
Fegrunarmeðul og smyrsl, ilmvötn, glysvarningur, tóbak, vín, vínandi. 
Gjald kr. 3.50 fyrir hvern 0.1 mö. 
Timbur, svampur, korkur, húsgögn, ýmis einangrunarefni úr gerfiefnum 
og annað, sem teiknað er eflir rúmmáli. 
Gjald kr. 30.00 fyrir hvern grip: 
Hestar, nautgripir, svín. 
Gjald kr. 8.00 fyrir hvert stk.: 
Sauðfé, loðdyt. 

Gjald kr. 3.00 fyrir hvert stk.: 
Tómar tunnur, endursendir vín- og ölkassar. 

Gjald kr. 20.00 fyrir hver 100 kg: 
Allt annað. 
Fiskiskip, sem landa afla í Vestmannaeyjahöfn, skulu greiða gjald, sem 
hér segir: 
1. Af loðnu kr. 5.00 fyrir hver 1000 kg. 

2. Af síld kr. 7.00 fyrir hver 1000 kg. 
3. Af öðrum fiski kr. 12.00 fyrir hver 1000 kg. 
Einnig er hafnarstjórn heimilt að fella niður vörugjald af bifreiðum og 
bifhjólum ferðamanna. 

44. gr. 
Fyrir lóðir og lendur hafnarinnar, geymsluhús og verbúðir, sem leigt er ein- 

stökum mönnum eða félögum, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða leigugjald 
sem ákveðið verður með samningi við hafnarstjórn.
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45. gr. 
Leiga eftir báta, áhöld og tæki hafnarinnar, svo og lán á landfestum og aðstoð veitta af starfsmönnum hafnarinnar greiðist eftir gjaldskrá, sem hafnarstjórn setur. 

46. gr. 
Fyrir sjó frá Sjóveitu Vestmannaeyja, skulu notendur greiða það gjald, sem hafnarstjórn ákveður hverju sinni. 

VII. KAFLI 
Innkeimta og greiðsla hafnargjalda. 

47. gr - gr. 
Bæjarstjóri sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða gjöldin á skrif- stofu hafnarinnar. 

48. gr. 
Skipstjóri og eigandi skips, bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra, sem greiða ber til hafnarinnar vegna skipsins. Er skipstjóra skylt að afhenda hafnarverði eða hafnarskrifstofunni þjóðernis- og skráselningarskírteini skipsins, ef hafnarvörður krefst þess, og hefur hafnarsjóður haldsrétt á skipinu, unz gjöld eru greidd. Að svo miklu leyti, sem í reglugerð þessari eru ekki ákveðnir fastir gjalddagar á gjöldum, skal greiða þau áður en skip fer burt úr höfninni og enginn skipstjóri getur fengið af- greiðslu fyrir skip sitt hjá bæjarfógeta, nema hann sanni með vollorði frá hafnar- skrifstofunni, að hann hafi greitt öll gjöld sín til hafnarinnar. 

49. gr. 
Vörugjald skv. 43 .gr. greiðir móttakandi af vörum, sem koma til hafnarinnar, en sendandi af vörum, sem fluttar eru úr höfninni. Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa hafnarsjóði skil á greiðslunni. Ef skip hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjald, er affermir. Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga þegar skipið, sem vörurnar flytur, er komið í höfnina og vörugjald af vörum, sem fluttar eru úr höfn- inni, fellur í gjalddaga, þegar vörurnar eru komnar á skip. Skipstjóra og afgreiðslu- manni skips er óheimilt að afhenda vörurnar, unz gjaldið er greitt. Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum til tryggingar sjaldinu. 
Leiga á lóðum og húsum hafnarinnar, sky. 44. gr., svo og leigugjald eftir báta og tæki hafnarinnar, skv. 45. gr., greiðir leigutaki. 

50. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki, og hafa þau sama for- sangsrétt og önnur opinber gjöld, skv. IV. kafla hafnalaga 12. gr. Auk þess eru skipagjöld tryggð með lögveði í skipinu og gengur það veð í tvö ár fyrir öllum samningsveðskuldum. 
Skipagjöld teljast í reglugerð Þessari öll gjöld, sem skipi ber að greiða til hafn- arinnar, svo sem lestagjald, vitagjald, bryggjugjald, hafnsögu- og hafnsögusjóðs- gjald, fjörugjald, gjöld fyrir báta og tæki og aðra aðstoð, sem höfnin lætur í té fyrir skipið. 

öl. gr. 
Öl erlend skip, sem koma til Vestmannaeyja og greiða eiga gjöld skv. 81., 32., 33., 84, 35., 36. og 87. gr. hafnarreglugerðarinnar, skulu þar til öðruvísi verður ákveðið, greiða gjöld þau, sem nefndar greinar ákveða, með 50% viðauka.
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VIII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

52. gr. 
Þeir munir, eða vörur, sem skipað er upp eða láta á í skip, mega ekki liggja 

á bryggju eða hafnarbakka og eigi annars staðar á landi hafnarinnar en þeim stöð- 
um, sem ætlaðir eru til geymslu, nema með sérstöku leyfi hafnarvarðar. Skal flytja 
burt muni og vörur jafnskjótt og hafnarvörður krefst þess. Sé það eigi gert lætur 
hafnarvörður gera það á kostnað og ábyrgð eiganda eða umboðsmanns hans. 

öð. gr. 
Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum fer eftir almennum reglum. Ef samningi verður ekki við komið um skaða- 
bætur, skulu þær ákveðnar af tveim óvilhöllum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er 
heimilt að krefjast yfirmats, en sera skal það áður en einn mánuður er liðinn frá 
því, er matsgerð lauk. Yfirmat skal framkvæmt af þremur óvilhöllum, dómkvöddum 
mönnum. Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur 
honum ekki í vil. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

54. gr. 
Nú veldur skip skemmdum á höfninni eða skipstjóri verður brotlegur við 

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

5ð. gr. 
Hafnarverði skal tilkynnt um allt það, sem bjargað er í höfninni, en hann gefur 

aftur lögreglunni skýrslu um það. 

56. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa 

stýrimanni, ef skipstjóri er ekki á skipi og eigi heldur umboðsmaður hans. Ef stýri- 
maður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af skipshöfninni skipunina og er 
það jafngilt, sem skipstjóri hefði fengið skipunina sjálfur. 

ð7. gr. 
Allir þeir, sem æskja afgreiðslu fyrir skip, láns á tækjum eða aðstoðar á einn 

eða annan hátt hjá höfninni, skulu snúa sér til hafnarstjórnar eða hafnarvarðar 
með beiðni þar að lútandi. 

Heimilt er hafnarstjórn að neita þeim aðilum um aðstoð eða afgreiðslu, sem 
ð 

eru í vanskilum með gjöld til hafnarinnar. 

h ð 58. gr. 
Innan hafnargarða má ekki sigla skipum hraðar en sem svarar 4 mílum á klst., 

nema sérstaklega standi á. 

59. gr. 
Meðfram strandlengju hafnarsvæðisins, má ekki gera nein mannvirki, nema til 

komi leyfi hafnarstjórnar og samþykki ráðuneytisins, samkv. IV. kafla hafnarlaga, 
17. gr. 

60. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100 000.00. Sektirnar renna 

í hafnarsjóð Vestmannaeyja.
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61. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála, og 

skulu þau rekin fyrir bæjarþingi Vestmannaeyja. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 48 29. apríl 1967, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð nr. 73 31. maí 1961 fyrir Vestmanna- 
eyjahöfn með síðari breytingum. 

Samgöngnráðuneytið, 19. febrúar 1970. 

Ingólfur Jónsson. 0 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 47. 19. febrúar 1970. 
HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Ólafsvíkurkauptún. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Ólafsvíkurhöfn takmarkast af línu, er hugsast dregin frá Sjávarfossi í Fossá 

Bullusker, og þaðan lína, er hugsast dregin í vestur á Rif, og lína frá Loðnugjá 
Olafsvíkurenni hornrétt í fyrrnefnda línu. 

he
n 

þa
 

TI. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar og rekstur. 

2. gr. 
Sveitarstjórn hefur á hendi stjórn og rekstur hafnarinnar undir yfirumsjón 

samgöngumálaráðuneytisins. 
Sveitarstjórn kýs á fyrsta fundi sínum 5 manna hafnarstjórn og jafnmarga 

til vara og skipar formann hennar og varaformann, sem boðar til funda í hafnar- 
stjórn og stýrir þeim. 

Kjörtímabil hafnarstjórnar skal vera hið sama og sveitarstjórnar. 
Hafnarvörður, eða sá sem sér um daglegan rekstur og eftirlit hafnarinnar, á 

sæti á fundum hafnarstjórnar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. 

3. gr. 
Til aðstoðar hafnarstjóra við daglegan rekstur hafnarinnar, eftirlit og umsjón, 

skulu vera svo margir starfsmenn, sem þurfa þykir. Hreppsnefnd skipar hafnar- 
stjóra, hafnarvörð eða umsjónarmann, og aðra fasta starfsmenn eftir tillögum hafn- 
arstjórnar og setur þeim erindisbréf, þar sem, m. a. verksvið þeirra er ákveðið. 

Daglegan rekstur, framkvæmdir, eftirlit og umsjón annast hafnarvörður í sam- 
ráði við hafnarstjórn.



19. febrúar 1970. 265 Nr. 47. 

III. KAFLI 

Um almenna reglu á höfninni og hafnarsvæðinu. 

4. gr. 
Skip telst í reglugerð þessari hvert fljótandi far. 

5. gr. 
Sérhver skipstjóri, sem á skipi sínu kemur á höfnina, að bryggju eða að hafnar- 

bakka, skal gæta fyllsta öryggis í allri umferð á höfninni. Hann skal vera kunnug- 
ur ákvæðum reglugerðar hafnarinnar, svo og skipshöfn hans öll. Eintak af hafnar- 
reglugerðum fæst afhent í skrifstofu hafnarinnar án endurgjalds og skal það vera 
í sérhverju skipi, er liggur á höfninni eða við bryggju eða hafnargarð. 

6. gr. 
Hafnarstjóri sér um að gætt sé reglu á höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða boði hans og banni svo og þeirra manna, er settir eru til að gæta 
reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönnum hafnarinnar getur hann 
kært fyrir hafnarstjórn, en skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

7. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga er óheimilt að dvelja á landi hafnarinnar, 

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

8. gr. 
Skylt er að gæta ýtrustu varúðar í meðferð opins elds og óbyrgðra ljósa í skip- 

um á höfninni, sem flytja eldfim efni og efni, sem sprengihætta stafar af. Hið sama 
gildir um tóbaksreykingar og ber, ef þurfa þykir, að banna þær á þeim stöðum, 
þar sem um eldhættu eða sprengihættu gæti verið að ræða (sjá 22. gr.). 

9. gr. 
Ekki má kasta í höfnina, hvorki frá skipum né frá hafnarbakka eða bryggjum, 

kjölfestu, ösku, dauðum fiski, fiskúrgangi, veiðarfærum, trossum, vírum, matar- 

leifum, umbúðum eða neins konar rusli. Allt þess háttar skal flutt á þann stað, sem 
hafnarvörður vísar til. 

Ekki má láta olíur eða vatn mengað olíu renna í höfnina. Þegar olía er látin í 
skip eða losuð úr því, skal þess gætt að ekkert af henni renni í höfninni, á hafnar- 
mannvirki eða á þilfar skipsins. 

IV. KAFLI 

Um legu skipa í höfninni og afgreiðslu þeirra. 

10. gr. 
Þegar skip leitar hafnar, skal skipstjóri eða umboðsmaður skipsins tafarlaust 

snúa sér til hafnarstjóra, er vísar honum á legustað fyrir skipið. 
Leggist skipið við hafnarmannvirki, skulu landfestar bundnar, þar sem starfs- 

menn hafnarinnar segja til um. 

11. gr. 
Ef sjúkdómur er á skipinu eða ástæða þykir til að ætla að sótthætta geti stafað 

af því, ber hafnarstjóra að sjá um að fylgt sé þeim reglum, sem settar eru Í lögum 
um varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands. 

B34
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12. gr. 
Skip, sem ekki er verið að ferma eða afferma, eða ekki er unnið við, mega 

aldrei liggja þannig á höfninni að þau tálmi vinnu við önnur skip og skal skylt að 
hlýða boðum starfsmanna hafnarinnar um það hvert þau skuli flutt. Ef ekki er 
orðið við boðum starfsmanna hafnarinnar í þessum efnum er heimilt að færa 
skipið á kostnað eiganda. 

Brottfarartíma skipa skal skipstjóri tilkynna hafnaryfirvöldum með minnst 
tveggja tíma fyrirvara. 

13. gr. 
Sé nauðsynlegt talið að skipum, sem fermd eru eða affermd, sé lagt hverju við 

hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra skipa, er utar liggja yfir þilfar 
hinna. Skipshöfn og farþegum þeirra skipa, sem utar liggja, er einnig heimil nauð- 
synleg umferð um þilför þeirra skipa, er nær liggja. 

lá. gr. 
Í sérhverju skipi, sem ekki hefur leyfi hafnarvarðar til að liggja mannlaust 

á höfninni, skal jafnan vera a. m. k. 1 maður, er getur tekið við fyrirskipunum frá 
starfsmönnum hafnarinnar og framkvæmt þær í samræmi við það, sem reglugerð 
þessi býður. 

15. gr. 
Eigi má festa skipum við hafnarbakka eða bryggjur nema við festarhringa 

eða festarstólpa, að tilvísun hafnarvarðar. Séu landfestar úr járni, skulu þær vera 
klæddar þar sem þær hvíla á hafnarbakkanum eða bryggjunni. Festum skal Þannig 
komið fyrir að þær hindri sem minnst umferð á bryggju eða hafnarbakka og skulu 
festar auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki hafnarverði þess 
ekki nægilega gætt, getur hann krafizt þess að bætt sé úr því tafarlaust. 

Skylt er að hafa hlífar milli skips og hafnarbakka eða bryggju, óski hafnar- 
vörður þess. 

16. gr. 
Skip mega ekki láta vélarnar ganga af svo miklu afli að öðrum skipum eða 

hafnarmannvirkjum stafi af því hætta. 

17. gr. 
Ekki má krækja hökum í bryggjur eða hafnarbakka. Ekki mega skip hleypa 

vatni á bryggju eða hafnarbakka, hvorki við þvott á þilfari né heldur, er þau hleypa 
burt vatni á annan hátt. Búa skal svo um með hlífum að vatnið fari beint í höfnina. 

18. gr. 
Ef skip lendir á grynningum og sekkur, þar sem það að áliti hafnarstjórnar 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar eða umferð um hafnarsvæðið, skal fjarlægja það 
svo fljótt sem við verður komið. Verði dráttur á því má hafnarvörður láta færa 
skipið burt á kostnað eiganda og er honum, ef nauðsyn krefur, heimilt að láta selja 
skipið til lúkningar kostnaðinum. 

19. gr. 
Áður en kjölfesta er flutt á skip eða úr skipi, skal hafnarverði gert viðvart og 

ákveður hann þá hvar losun eða lestun kjölfestunnar fer fram. 

Við losun eða lestun á kjölfestu, sandi, kolum og öðru þess háttar, er skylt að 
hafa nægilega tryggar hlífar á milli skipsins og hafnarbakka, bryggjunnar eða bát- 
anna, að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa eigi gætt, getur hafnarvörður stöðvað verkið, 
unz umbætur hafa farið fram.
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Skipstjóri skal sjá um, að kjölfesta sú, sem flutt hefur verið á land úr skipi 
hans, sé þegar í stað flutt burt af löndunarstaðnum þangað, sem hafnarvörður vísar 
til. 

20. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu skal eigandi skips láta hreinsa bryggju 

þá eða hafnarbakka, sem notuð hafa verið, sé þess talin þörf. Farist það fyrir, skal 
hafnarstjóri sjá um að það sé gert, en eigandi farms eða skips greiði þann kostnað, 
er af því leiðir. 

V. KAFLI 

Um skip, sem lagt er í lægi. 

21. gr. 
Skipum má leggja í lægi á höfninni með sérstöku leyfi hafnarnefndar, sé það 

sert undir umsjón hafnarvarðar, sem ákveður legustaðinn, legufærin og fyrirkomu- 
lag allt, er varðar lagningu skipsins. 

22. gr. 
Meðan skip liggur mannlaust í lægi á höfninni, skal ekki sjaldnar en á eins 

mánaðar fresti fara út í það til að líta eftir hvort legafæri eða annað hefur farið úr 
lagi eða bilað. Ef svo reynist skal lagfæra það svo fljótt sem auðið er. 

Leyfi hafnarstjórnar til að leggja skipi í lægi, er bundið því skilyrði, að ef skipið 
sekkur láti eigandi þess taka það upp eða sprengja það sundur, svo það skemmi 
ekki höfnina. Sé því ekki fullnægt innan tiltekins frests, getur hafnarstjórnin látið 
framkvæmda verkið á kostnað eiganda. 

23. gr. 
Heimilt er að leggja skipi í lægi á höfninni, þó það sé mannlaust, sé það svo 

þétt, að áliti hafnarstjórnar sem getur framkvæmt eða látið framkvæma á því rann- 
sókn á kostnað eiganda, að ekki stafi af því nein hætta. 

Á skipum þessum skal tendrað ljós samkvæmt reglum þeim, sem settar eru Í 
alþjóðasjóferðarreglum um skip, er liggja fyrir akkeri. 

Áður en skipstjóri fer af skipinu skal hann skriflega tilkynna hafnarstjórn um 
umsjónarmann, búsettan í því lögsagnarumdæmi, sem höfnin er í, sem skal hafa 
umsjón skipsins á hendi og skal skipstjóri ganga úr skugga um að hafnarnefnd 
sé samþykk útnefningu umsjónarmannsins. Hafnarnefnd getur krafizt, ef henni 
finnst ástæða til, að umsjónarmaður hafi skipstjórnarréttindi og hafi búsetu það 
nálægt hafnarsvæðinu að auðvelt sé að ná til hans í tæka tíð er færa þarf skipið 
eða til annarra þeirra aðgerða, er skipið snertir. 

Hafnarvörður beinir til umsjónarmanns öllum þeim fyrirskipunum, er skipið 
/arða, en umsjónarmaður annað hvort framkvæmir fyrirskipanir hafnarvarðar eða 
sér um að þær séu framkvæmdar. Verði dráttur á því skal hafnarvörður láta fram- 
kvæma verkið á kostnað skipseiganda. 

VI. KAFLI 

Um fermingu og affermingu eldfimra vökva og sprengiefna. 

24. gr. 
Skip, sem flytja eldfim efni svo sem steinolíu, benzín, aceton, terpentínu eða 

aðra álíka eldfima vökva, sprengiefni, svo sem púður, dýnamit, geomit eða þess 
konar efni, mega ekki fara inn á höfnina fyrr en tilkynnt hefur verið um farm til 
hafnarstjóra og afferming leyfð undir eftirliti brunavarða, ef til þess þykir ástæða. 
Um útskipun á sams konar farmi gilda sömu varúðarreglur.
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25. gr. 
Skip, sem hafa meðferðis þau efni, sem nefnd cru í næstu grein hér á undan, 

skulu, er þau koma inn á höfnina með þess konar farm, hafa á framsiglutoppi 
alþjóðlegt merkjaflagg með bókstafnum „B“, að degi til en að næturlagi rautt ljós 
í þess stað. Merki skal hafa uppi svo lengi seim skipið er í höfn og um hættu getur 
verið að ræða. Skip, sem ekki hafa framsiglu skulu þess í stað reisa a. m. k. þriggja 

metra háa stöns, sem flagginu eða ljósinu skal komið fyrir á. 

VII. KAFLI 

Um gjöld til hafnarinnar. 

26. gr. 
Öll skip, sem eru 12 rúmlestir eða stærri, skulu greiða hafnargjöld til hafnar- 

sjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnarinnar. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna eins og hún er mest 
meðan skipið hefur viðdvöl í höfninni. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta 
er sleppt. Undanþegin lestagjaldi og bryggjugjaldi eru herskip, skemmtiferðaskip, 
íslenzk vitaskip og varðskip. 

Strandferðaskip, sem sigla eftir fastri áætlun, greiða hálft lestagjald en fullt 
bryggjugjald ef þau koma að bryggju. Sérstök gjaldskrá gildir fyrir íslenzk fiski- 
skip allt að 400 rúmlestum. 

27. gr. 

Lestagjald. 

Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 
skulu greiða lestagjald kr. 2.00 fyrir hverja brúttó-rúmlest í hvert sinn, er þau koma 
inn fyrir takmörk hafnarinnar, með þeim undantekningum, er áður getur. Lægsta 
gjald kr. 100.00. 

Skip, sem leita til hafnar vegna óveðurs, sjóskaða eða skemmda á einhvern hátt, 
greiða ekki lestagjald, nema þau jafnframt fermi eða affermi einhverjar vörur. 

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

28. gr. 

Bryggjugjöld. 

Hvert skip, sem leggst við bryggju eða bólvirki, skal greiða bryggjugjald. Gjaldið 
skal greiða fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring kr. 1.50 af hverri brúttó- 
lest, þó aldrei minna en kr. 100.00. 

29. gr. 

Hafnargjöld fyrir íslenzk fiskiskip allt að 400 rúmlestir. 

a. Opnir bátar greiði kr. 500.00 á ári. 
b. Fiskiskip, sem, halda til í höfninni eða hafa uppsátur innan takmarka hafnar- 

innar, þrjá mánuði samfleytt á almanaksárinu, eða lengur, skulu greiða kr. 60.00 
í lesta- og bryggjugjöld af hverri brúttó-rúmlest á ári. Gjalddagi er 1. apríl eða 

eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá mánuði. 
c. Önnur fiskiskip, sem hafa fasta viðlegu um skemmri tíma í höfninni greiði kr. 

20.00 í lesta- og bryggjugjald af hverri brúttó-rúmlest á mánuði. 
d. Fiskiskip, sem ekki hafa fasta viðiegu í höfninni skulu greiða kr. 2.00 í lesta- og 

bryggjugjöld, fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem þau dvelja 
i höfninni. Þó greiðist þetta gjald ekki oftar en 10 sinnum á almanaksmánuði.
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Gjöld þau, er um getur í grein þessari skulu greidd hvort sem skipin liggja 

við bryggju eða bólvirki eða utan á bátum eða skipum. 

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

skipað er út og upp á hafnarsvæðinu, með þeim undantekningum, er síðar getur. 

31. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til umhleðslu og 

eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft gjald. 

32. gr. 
Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Af vörum, sem lagðar eru á land um stundarsakir vegna skemmda á skipi og 

vörur, sem settar eru á land og eiga að fara aftur með sama skipi, greiðist 

ekkert gjald. 
b. Olía, kol, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar, sem fluttar eru 

úr landi. Enn fremur salt og ís, sem flutt er úr landi í íslenzk skip til eigin 
notkunar. 

ce. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið á farmskrá. 
d. Bréfapóstur og farangur ferðamanna. 

3ð. gr. 

Vörusjöld. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr gjaldeiningu, 
sem nemur helmingi eða meira, telst heil gjaldeining. Fara skal eftir farmskrá skipa 

við ákvörðun og útreikning vörugjalds. Skipstjóri er skyldur til að láta hafnar- 
stjóra í té eftirrit af farmskrá skips síns. Sé engin farmskrá fyrir hendi, skal 
skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem skip hans hefur fermt eða 
affermt. Þyki hafnarstjórn ástæða til, getur hún, hvenær sem er, látið ákveða vöru- 
magnið á þann hátt, sem hún telur hentugast, svo sem vega afla á vog hafnarinnar 
gegn vigtargjaldi, sem hafnarnefnd ákveður. Reynist vörumagnið meira en upp var 
gefið, greiðir skipið kostnaðinn. Ef ýmsar vörutegundir eru í sömu sendingu og 
beri farmskrá ekki með sér greinilega sundurliðun í tegundir, skal reikna vöru- 

gjaldið eftir þeirri tegund, sem hæst vörugjald ber. 

34. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá segir til um og 

greiða gjald, sem þar segir. Minnsta vörugjald skal vera 10 krónur. Leiki vafi á í 
hvaða flokki skuli telja vöru, skal hafnarstjóri skera úr um það, en úrskurði hans 

má áfrýja til hafnarstjórnar. 

Vörugjaldskrá. 

35. gr. 

Brottfluttar og aðffultar vörur. 

1. flokkur. Gjald kr. 4.00 fyrir hver 100 kg: 
Kol, koks, salt, tilbúinn áburður, fóðurvörur, kornvörur, matvörur í 
stórum umbúðum, garðávextir, steypustyrktarjárn, smíðajárn, steinefni 
til bygginga, sement, keðjur, kaðlar, vírar, veiðarfæri og aðrar þunga- 
vörur.
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2. flokkur. Gjald kr. 6.00 fyrir hver 100 kg: 
Olíur alls konar og benzin. 

3. flokkur. Gjald kr. 10.00 fyrir hver 100 kg: 
Vélar, varahlutir, rafmagnsvörur, miðstöðvarefni, vatnsrör og pípur, 
byggingavörur ó. t. a. 

4. flokkur. Gjald kr. 12.00 fyrir hver 100 kg: 
Vefnaðarvörur og fatnaður úr hvers konar efni, efni til fatnaðar, skótau, 
gosdrykkir, matvörur í smærri umbúðum, efnivörur til iðnaðar. Vörur 
ó. t. a, sem reiknast eftir þyngd. 

flokkur. Gjald kr. 3.50 fyrir 0.1 teningsmeter: 
Trjáviður, húsgögn, hljóðfæri og aðrar vörur, sem reiknast eftir rúm- 
máli. 

ot
 

Brottfluttar sjávarútvegs- og landbúnaðarafurðir. 

6. flokkur. Gjald kr. 6.00 fyrir hver 100 kg: 
Hraðfrystur fiskur og ísaður, saltfiskur, fiskimjöl, sildarmjöl, lýsi. 

7. flokkur. Gjald kr. 8.00 fyrir hver 100 kg: 
Sild og hrogn í tunnum. 

8. flokkur. Gjald kr. 8.00 fyrir hver 100 kg: 
Skreið, niðursuðuvörur og aðrar útflultar afurðir ó. t. a. 

9. flokkur. Gjald fyrir hvert stykki: 
Stórgripir kr. 30.00, sauðfé, loðdýr kr. 10.00, tómar tunnur og kassar 
og þess háttar kr. 4.00. 

10. flokkur. Gjald 0.75% af verðmæti afla (aflagjald), lögðum á land á hafnarsvæð- 
inu til vinnslu, verkunar eða brottflutnings. 

Fiskkaupanda ber að afhenda hafnastjórn skýrslu um keyptan afla mánaðarlega. 
Aflagjaldið fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Fiskkaupanda ber að standa 
skil á greiðslu aflagjalds mánaðarlega. 

36. gr. 

Ýmis gjöld til hafnarinnar. 

Fyrir að leggja skip eða bát í fjöru hafnarinnar til hreinsunar eða aðgerðar 
skal greiða kr. 0.50 af hverri brúttó-lest skipsins eða bátsins fyrir hvern sólarhring 
eða hluta úr sólarhring, þó aldrei minna en kr. 50.00. 

37. gr. 
Fyrir að leggja vörur, sem affermdar eru, á land hafnarinnar, skal greiða kr. 

1.00 fyrir hvern fermetra af landi því, sem varan liggur á, fyrir hvern sólarhring 
talið frá öðrum degi eftir að affermingu er lokið. Sama gjald skal greiða fyrir 
vörur, sem fluttar eru á land hafnarinnar og fara eiga í skip. 

38. gr. 
Fyrir lóðir hafnarinnar, geymsluhús og önnur mannvirki sem eru leigð ein- 

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

Ársleiga fyrir benzíntanka, olíutanka og dælur á hafnarsvæðinu, skal greiða kr. 
2500.00 fyrir hvern. Gjalddagi er 1. apríl ár hvert.



19. febrúar 1970. 271 Nr. 47. 

39. gr. 
Fyrir vatn afhent við bryggju skal greiða. 

a. Heimabátar og skip undir 12 lestir brúttó kr. 500.00 á ári. 12—-50 lestir brúttó 
kr. 1500.00 á ári. 50 lestir brúttó og yfir kr. 3000.00. Gjalddagi er í apríl ár hvert. 

b. Öll önnur skip og bátar skulu greiða fyrir vatn kr. 20.00 pr. tonn. 

40. gr. 
Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki eru talin falla undir þau gjöld, sem hér eru að framan talin, skal greiða sam- 
kvæmt reikningi frá hafnarnefnd. 

Um innheimtu og greiðslu gjalda. 

41. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu hafnargjalda, og skal greiða gjöldin þar. 

42. gr. 
Skipstjóri, formaður eða eigandi ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. Hafnar- 

sjóður hefur haldsrétt í skipum, unz hafnargjöld eru greidd. Þegar gjalddagar eru 
ekki ákveðnir í reglugerð þessari, skal greiða gjöldin áður en skipið fer burt úr 
höfninni. 

43. gr. 
Leigugjald fyrir lóðir og seymsluhús hafnarinnar samkv. 12. og 13. gr. greiði 

móttakandi af vörum, sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 
Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 

eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga þegar byrjað 

er að afferma skipið. 

Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 
daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 

Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörunum eða andvirði þeirra, unz gjaldið er 
greitt. 

dd. st. 
Leigu af lóðum hafnarinnar greiðir samninsgsaðili. 

45. gr. 
Gjald fyrir að nota krana, sporbrautir eða önnur tæki og áhöld greiðir sá, sem 

semur við hafnarstjóra um afnotin. 

46. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki og hafa þau forgangs- 

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

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu.
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47. gr. 
Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar, tækjum 

og útbúnaði, fer eftir almennum reglum. 

Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, skulu þær ákveðnar af 
tveimur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að 

krefjast yfirmats, en gera skal það áður en einn mánuður er liðinn frá því er mats- 
gerð er lokið. Yfirmat skal framkvæmt af þremur óvilhöllum dómkvöddum mönnum. 
Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur ekki honum 
í vil. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

48. gr. 
Engum, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

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

49. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt þessari reglugerð heimilast að gefa forráða- 

mönnum skips, skal gefa stýrimanni ef skipstjóri er ekki á skipi, og eigi heldur 
umboðsmaður hans, skv. 10. gr. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum 
öðrum af skipshöfninni skipunina og er það jafngilt því, sem skipstjóri hefði fengið 
skipunina sjálfur. 

50. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100 000.00, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð. 

öl. gr. 
Með mál út af reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt hafnalögum nr. 48 frá 29. april 
1967, til að öðlast gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um hafnargjöld Ólafsvíkurhafnar nr. 154 
2. nóv. 1961 og breytingar frá 30. júní 1965. 

Samgönguráðuneytið, 19. febrúar 1970. 

Ingólfur Jónsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 48. 5. marz 1970. 

REGLUGERÐ 

um holræsi í Vogum, Vatnsleysustrandarhreppi, Gullbringusýslu. 

1. gr. 
Þegar hreppurinn hefur látið leggja holræsi í veg, götu eða annað opið svæði, 

eða þar sem hreppurinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun eldri holræsa, er 
þeim húseigendum, er þar eiga hús að eða í námunda við, skylt að leggja á sinn 
kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skolp frá því út í aðalræsi. Regnvatn af hús- 
um. og lóðum skal einnig, eftir því sem unnt er, leiða í ræsi. 

Vanræki einhver að láta sera holræsi (heimæð) innan hæfilegs frests, getur 
hreppsnefnd látið vinna verkið á hans kostnað. Sama gildir, ef húseigandi vanrækir 
viðhald heimæðar.
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2. gr. 
Öll framkvæmdarstörf, sem holræsakerfi staðarins varða, svo sem: viðhald, endur- 

bætur, viðauka og umsjón alla, annast oddviti, eða annar maður sem hreppsnefnd 
felur það, undir umsjón hreppsnefndar. Er engum heimilt að leggja ræsi Í aðalræsi, 
nema að fengnu leyfi þessara aðila, og er mönnum skylt að hlíta í öllu fyrirmælum 
þeirra um gerð og legu ræsis og annað þess háttar, er máli skiptir í sambandi við það. 

Oddviti annast reikningshald og fjárreiður holræsagerðarinnar. 

3. gr. 
Kostnaður allur við aðalholræsakerfið greiðist úr sveitarsjóði. Til að standast 

þann kostnað ber hverjum húseiganda, sem tengir heimæð við aðalæð, að greiða 
tengigjald, samkvæmt ákvörðun hreppsnefndar. Einnig ber hverjum húseiganda, 
sem á hús við veg, götu eða opið svæði, þar sem holræsi er lagt í, að greiða hol- 
ræsagjald til hreppsins, sem miðast við fasteignamat húseignanna 2% samkv. nú- 
verandi fasteignamati, en þó aldrei lægra en kr. 500.00. 

Gjöld þessi getur hreppsnefnd hækkað eða lækkað eftir ástæðum um allt að 50%. 

4. gr. 
Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu holræsagjalds gagnvart hreppsnefnd. Kröfur, 

sem hreppsnefndin kann að öðlast samkvæmt 1. og 3. gr., má taka lögtaki á kostnað 
gjaldanda, og eru gjöld þessi tryggð með lögveði í húseigninni í næstu tvö ár eftir 
gjalddaga með forgangsrétti fyrir hver skonar samningsveði og aðfaraveði. 

Gjalddagi holræsagjalds er 1. október ár hvert. 

- 
5. gr. 

Brot á reglugerð þessari varðar sektum, allt að kr. 3000.00 nema þyngri refsing 
liggi við samkvæmt lögum. Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið 
að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Vatnsleysustrandar- 
hrepps, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að 
öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 5. marz 1970. 

Emil Jónsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

20. febrúar 1970. Nr. 49. 

AUGLÝSING 

um notkun endurgreiðsluheimildar skv. 50. tl. 3. gr. laga nr. 1/1970 

um gjaldamismun af iðnaðarvélum. 

Fjármálaráðuneytið hefur ákveðið að nota framangreinda lagaheimild svo sem 
segir Í auglýsingu þessari. 

Hver endurgreiðslubeiðni verði send ráðuneytinu ekki síðar en 1. júlí 1970 á 
þar til gerðu eyðublaði. 

Beiðni skal fylgja: 

1) Tollreikningur ásamt vörureikningi (faktúru). 
2) Útreikningur á tollendurgreiðslunni, er gerður sé á venjulegri aðflutnings- 

skýrslu. 
B35
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Til skýringar skal það tekið fram, að tollur fæst einungis endurgreiddur af vél- 
um til iðnaðarframleiðslu, þ. e. a. s. af vélum, sem beinlínis eru notaðar við fram- 

leiðslu á vöru viðkomandi fyrirtækis, en ekki af hjálparvélum eða -tækjum, t. d. 
eins og vörulyfturum, loftræstitækjum, kynditækjum o. s. frv. Enn fremur verða vél- 
arnar að vera Í eigu endurgreiðslubeiðanda 1. marz 1970 og hafa verið tollafgreiddar 
eftir 1. des. 1968. 

Til frádráttar endurgreiðslunni kemur væntanleg söluskattshækkun hinn Í. 
marz n.k. 

Allar endurgreiðslubeiðnir sama aðila skulu sendar ráðuneytinu samtímis. 
Nú rís ágreiningur um endurgreiðsluhæfi endurgreiðslubeiðna, og mun sá ágrein- 

ingur þá hljóta sömu málsmeðferð og lýst er í auglýsingu ráðuneytisins um endur- 
greiðslur vegna hráefna. 

Umsóknareyðublöð fást hjá Félagi íslenzkra iðnrekenda, Lækjargötu 12, Reykja- 
vík, Verzlunarráði Íslands, Laufásvegi 36, Reykjavík, og hjá tollyfirvöldum. 

Fjármálaráðuneytið, 20. febrúar 1970. 

Magnús Jónsson.   
Jón Sigurðsson. 

Nr. 50. . 20. febrúar 1970. 
AUGLÝSING 

um notkun endurgreiðsluheimildar skv. 50. tl. 3. gr. tollskrárlaga nr. 1/1970, 

á aðflutningsgjöldum af hráefnum til iðnaðarframleiðslu, sem tollafgreidd 

hafa verið eftir 1. des. 1969 og birgðum timburs hjá timburinnflytjendum 

1. marz 1970, innfluttum eftir 1. ágúst 1969. 

Beiðnir um endurgreiðslur verða því aðeins teknar til greina, að þeim til grund- 
vallar liggi talning birgða, sem gerð sé 1. marz 1970, af þeim hráefnum og hálf- 
og/eða fullunnum vörum, sem endurgreiðslu er beiðzt á, svo og staðfesting löggilts 

endurskoðanda eða tollyfirvalds, þar sem löggiltir endurskoðendur eru ekki til 
staðar, um að Þirgðatalning sé rétt. 

Til þeirra nota hefur ráðuneytið látið útbúa sérstakt eyðublað, og skal hver 
endurgreiðslubeiðni send ráðuneytinu á slíku blaði, ekki síðar en 1. júlí 1970. 

Beiðni fylgi: 

1) Tollreikningur yfir vöruna ásamt vörureikningi (faktúru). 
2) Ef um birgðir af hálf- og/eða fullunnum vörum er að ræða, sérstök skýrsla yfir 

magn þeirra vara, ásamt nákvæmri sundurliðun á tollskrárnúmerum, magni og 

tollverði þeirra vara, sem eru efnisþættir í hálf- og/eða fullunnu vörunni. 

Allar endurgreiðslubeiðnir sama aðila skulu sendar ráðuneytinu samtímis. 

Endurgreiðslur til verzlana, sem selja hráefni til framleiðenda iðnaðarvöru af 
fyrirliggjandi birgðum 1. marz 1970, á verði skv. hinum lækkaða tolli, verði því að 

eins inntar af hendi, að seljendur afli sér staðfestrar talningar birgða af slíkum 
hráefnum pr. 1. marz 1970 á sams konar eyðublaði og áður getur.
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Endurgreiðslur verða inntar af hendi gegn framvísun eftirgreindra skjala: 

1) Sölunótu, staðfestri af kaupanda, sem sýni greinilega til hvaða iðnfyrirtækis 

selt hafi verið, svo og tegund og magn vöru. 

2) Framvísun tollreiknings yfir vöruna, ásamt vörureikningi (faktúru). 

Nú rís ágreiningur um endurgreiðsluhæfi endurgreiðslubeiðna, og sker þá fjár- 

málaráðherra úr þeim ágreiningi, og er sá úrskurður fullnaðarúrskurður í málinu. 

Fjármálaráðherra mun skipa þriggja manna nefnd og fela henni að gera tillögur um 

úrskurði í slíkum vafamálum. Í þeirri nefnd munu eiga sæti fulltrúi fjármálaráðu- 

neytisins, fulltrúi frá ríkisendurskoðun og fulltrúi frá Félagi íslenzkra iðnrekenda. 

Ráðuneytið áskilur sér rétt til, að fulltrúar þess sannreyni birgðir og minnir í því 

sambandi á refsiákvæði um rangar upplýsingar til yfirvalda. 

Eyðublöð fást hjá Félagi íslenzkra iðnrekenda, Lækjargötu 12, Reykjavík, 

Verzlunarráði Íslands, Laufásvegi 36, Reykjavík, og hjá tollyfirvöldum. 

Fjármálaráðuneytið 20. febrúar 1970. 

Magnús Jónsson. 
Jón Sigurðsson. 

6. marz 1970. Nr. 51. 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Stokkseyrar. 

I. RAFORKA 

Rafveita Stokkseyrar selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

11. Til almennrar lýsingar um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla Il. 

b. Orkugjald ..........00000.. senn 9.20 kr./kwst. 

12. Til almennrar lýsingar um kwst.mæli: 
a. Mælisleisa samkvæmt kafla 11. 

b. Fastagjald af sgólffleti í rúmi því, er lýsa skal, mælt innan útveggja: 

Fyrir búðir, vinnustofur og skrifstofur ............00... 46.00 kr./m?/ári 

Fyrir geymslur og ganga þeim tilheyrandi .............. 18.00 kr./m?/ári 

c. Orkugjald .......00000200 0... nn 2.70 kr./kwst. 

Í3. Til götulýsingar um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla Il. 

b. Orkugjald .......0002.000 nr 2.70 kr./kwst. 

14. Til nota um vinnulagnir, meðan á byggingu stendur, um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 

b. Orkugjald ........ sn 4.60 kr./kwst.
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B. Almenn heimilisnotkun o. fl. 

Til heimilisnotkunar um kwst.mæli: 

a. Grunngjald ................2000000 0000 192.00 kr./ári 
b. Orkugjald „.......... 0. 2.00 kr./kwst. 
c. Fastagjald af hverju herbergi ..........000000000 0. 192.00 kr./ári 

Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi. sem, ætluð eru til 

íbúðar og eldhús. Herbergi minna en 5 m? skal telja sem hálft, en stærra en 
25 m? sem tvö, þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 mi, 
má reikna með þeirri meðalstærð. 

Til matargerðar í gisti- og veitingahúsum, sjúkrahúsum og öðrum slíkum stöð- 
um, enda séu tæki fasttengd, um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla TI. 
b. Orkugjald ................0 00 2.00 kr./kwst. 

Um kwst.mæli: 
a. Grunngjald ..................2.2.0 rn 414.00 kr./ári 
Þ. Orkugjald ................ 0 4.60 kr./kwst. 

Hafi vélarnar mjög stuttan notkunarlíma á ári, má krefjast minnsta ár- 
gjalds 900.00 kr./kw. í málraun véla. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig selja raforku til lýsingar og reikn- 
ast þá að auki fermetragjald af gólffleti, reiknað eftir sömu reglum og gilda 
um lið 12, en þriðjungi lægri. 

Um afl og orkumæla (mestaaflsmæla): 

a. Grunngjald ..............0.0.. 0000 2 640.00 kr./ári 
b. Aflgjald af notuðu afli ..........0.0......0 0 2 640.00 kr./kw/ári 
c. Orkugjald ...............0.00 200. 0.60 kr./kwst. 

Notað afl hvers almanaksárs telst vera meðaltal fjögurra hæstu álestra, 
en álestrar fari fram mánaðarlega og með sem jöfnustu millibili. Aflnotkun 
mælist sem meðalálag yfir stundarfjórðung. 

Heimilt er að selja alla raforkunotkun fyrirtækja eftir þessum gjald- 
skrárlið. Fastagjald vegna lýsingar skal þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 
12 og lágmarksaflgjald sem svarar 20 kw. 

Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig um kwst.mæli: 
a. Grunngjald .............0..00.. 0000 2 640.00 kr./ári 
b. Fastagjald miðað við málraun véla ........0.0...0.... 2 100.00 kr./kw/ári 
c. Orkugjald ..............0.... 0000 0.60 kr./kwst. 

Til súgþurrkunar á heyi um kwst. mæli: 
a. Grunngjald ..................00 0 414.00 kr./ári 
b. Orkugjald ...........020..... 2.00 kr./kwst. 

Framangreint raforkuverð fyrir vélanotkun miðast við að fasviksstuðull 
tækja hjá notanda, t. d. rafsuðuspenna, sé cigi lægri en 0.8. Sé hann lægri, 
getur rafveitan krafizt þess að hann sé hækkaður upp í það gildi. 

Rafveilustjóri getur bannað notkun rafsuðuspenna eða takmarkað notkun 
Þeirra við tiltekna tíma sólarhrings,
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D. Hitun. 

41. Til húshitunar, enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum 
mesta álags rafveitunnar, þó eigi lengur en 1% klst. í senn, um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla Il. 
b. Orkugjald ..........02000.0 enn 0.60 kr./kwst. 

42. Til húshitunar, í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 9, um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla Il. 
b. Orkugjald .........00.2000.0. enn 0.40 kr./kwst. 

43. Til húshitunar og hitunar í vatnsgeymum og gufukötlum, enda megi þá rjúfa 
strauminn Í allt að Í klst. á dag á tímum, mesta álags rafveitunnar, um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
b. Orkugjald .........2.0000000. 0 1.20 kr./kwst. 

44. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, í 12 klst. 

á tímanum frá kl. 20 til 10, um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla 1l. 
b. Orkugjald .........200200 neee 0.60 kr./kwst. 

45. Sameina má gjaldskrárliði 43 og 44 og selja um tvígjaldsmæli. 
Um framangreinda hitagjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta 

árgjald skal vera sem svarar 1500 kwst.notkun á hvert kw. uppsetts afls hitunar- 

tækja. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 
a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó 

getur rafveitustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald 
þeirra og kostar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, sam- 
kvæmt reglum, sem gilda um leigu mæla. 

c. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 
og önnur hitatæki fasttengd og hitastillar notaðir, sé þess krafizt. 

Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 
skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið 11. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjóri 
þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, selja raforku eftir sérstökum samningi, 
þó eigi lengur en til eins árs í senn. 

Lægsta gjald fyrir raforkunotkun um heimtaug skal vera 1350.00 kr. á ári. Skal 
mismunur á ársnotkun og lægsta gjaldi, ef einhver er, innheimtur á fyrra árshelm- 

ingi næsta árs. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 
og er ákvörðun hans skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 
tækjum, sem hér segir: 

1. Af einfasa kwst.mælum 30 ÁA og minni ......00200 000... 150.00 kr./ári 
2. Af þrífasa kwst.mælum 50 A og minni ......00000.0.00 000... 264.00  — 
3. Af þrifasa kwst.mælum yfir 50 A og til 100 A 2........002... 372.00 — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, enn fremur klukkurofum, skal 
ársleigan vera sem næst 15% af verði tækjanna.
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MI. HEIMTAUGARGJALD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hverja 
húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun húsnæðis 
og helztu raforkunotkun. 

Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og skal greiða heimtaugar- 
gjald af hverri heimtaug (spennistöð) samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur stofnvara Yfirlengdargjald 
220 V kerfi 380 V kerfi Hámarksafl Heimtaugargjald  Jarðstrengur Loftlína 

Amp. Amp. KVA kr. kr./m kr./stólpa 

2 60 1 60 13 7 300 380 5 820 

3 > 60 2< 60 22 10 155 425 6 950 

3 < 100 3 > 60 38 15 235 495 7935 

3 < 100 66 24 120 625 9 200 

3 > 200 75 26 980 665 

3 > 350 3 > 200 132 45 070 930 

150 sp. 50 785 >) 

3 > 350 231 76 495 1205 

300 sp. 98 395 ið) 
500 sp. 161 875 >) 

*) Greiðist samkvæmt kostnaði. 

Umframgjald vegna stærðar lóðar reiknast fyrir bæði jarðstrengs- og loftlínu- 
heimtaug kr. 2.50 á hvern m? umfram 800 m?. 

Yfirlengdargjald miðast við jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlínuheim- 
taug lengri en 30 m. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stytztu greið- 
færu leið að varkassa á útvegg, teljist hagkvæmara að hafa varkassa á innvegg skal 
leita samþykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður 
dreginn í, sé jarðstrengsheimtaug lögð frá loftlínu (samkvæmt ósk heimtaugarbeið- 
anda) skal lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að varkassa, en þveri heim- 
laugin akbraut skal breidd akbrautar dregin frá. 

Lengd loftlinuheimtaugar reiknast frá næsta stólpa í götulínu stytztu greiðfæra 
leið að varkassa. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greitt fyrir 
hana, sem hér segir: 

60 Amp., einfasa .........0.0.0 00. kr. 1900 
60 Amp. þrífasa ..........0..200 000 — 2600 

Séu aðstæður þannig að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 
óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði. 

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal 
notandinn greiða mismun, samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að 
selja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti, vegna eins notanda, skal hann leggja 
til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi 
rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu og skal í öllu 
hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð spenni- 
stöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis 
fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni, og kemur til frádráttar heimtaugargjaldi, 
þó aldrei meiri frádráttur en heimtaugargjaldinu nemur.
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Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða 

eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimtaugargjald skal greitt að fullu, þegar sótt er um heimtaug. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 

komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, 200 krónur. 

9. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 

laust, og verður hún ekki enduropnuð, fyrr en notandinn hefur greitt 200 krónur 

á skrifstofu rafveitunnar. 

V. HEIMILD TIL HÆKKUNAR 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 

þessari, um allt að 15%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins. Enda auglýsi 

hreppsnefnd breytinguna Í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi staðfestist samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og orku- 

lögum nr. 58 29. apríl 1967, til að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá fyrir Rafveitu Stokkseyrar, nr. 67 26. 

febrúar 1969. 

Iðnaðarráðuneytið, 6. marz 1970. 

Jóhann Hafstein. 
  

Jóhannes Guðfinnsson. 

6. marz 1970. 
Nr. 52. 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Eyrarbakka. 

I. RAFORKA 

Rafveita Eyrarbakka selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

11. Til almennrar lýsingar um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 

b. Orkugjald .......002000000e0een snert 9.20 kr./kwst. 

12. Til almennrar lýsingar um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla 1. 

b. Fastagjald af gólffleti í rúmi því, er lýsa skal, mælt innan útveggja: 

Fyrir búðir, vinnustofur og skrifstofur ....0000000...... 46.00 kr./m?/ári 

Fyrir geymslur og ganga þeim tilheyrandi ......002.0... 18.00 kr./m?/ári 

c. Orkugjald .......000e000e err 2.70 kr./kwst. 

13. "Til götulýsingar um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 

b. Orkugjald ......000000000 000 n nn ner rrnrrrr 2.70 kr./kwst.
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Til nota um vinnulagnir, meðan á byggingu stendur, um kwstmæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
Þ. Orkugjald .........0...... 0... 4.60 kr./kwst. 

B. Almenn heimilisnotkun o. fl. 

Til heimilisnotkunar um kwst.mæli: 
á. Grunngjald ............0... 192.00 kr./ári 
Þ. Orktigjald .......0... 0 2.00 kr./kwst. 
c. Fastagjald af hverju herbergi .........0.0.00.000.. 192.00 kr./ári 

Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem, ætluð eru til 
íbúðar og eldhús. Herbergi minna en 5 m? skal telja sem hálft, en stærra en 
25 m? sem tvö, þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 mi, 
má reikna með þeirri meðalstærð. 

Til matargerðar í gisti- og veitingahúsum, sjúkrahúsum og öðrum, slíkum stöð- 
um, enda séu tæki fasttengd, um kwstmæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
Þ. Orktgjald .........0.. 2.00 kr./kwst. 

Um kwst.mæli: 
a. Grunngjald ...........0... 414.00 kr./ári 
Þ. Orktigjald .......0...0.. 4.60 kr./kwst. 

Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma á ári, má krefjast minnsta ár- 
gjalds 900.00 kr./kw. í málraun véla. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig selja raforku til lýsingar og reikn- 
ast þá að auki fermetragjald af gólffleti, reiknað eftir sömu reglum og gilda 
um lið 12, en þriðjungi lægri. 

Um afl og orkumæla (mestaaflsmæla): 
á. Grunngjald .........0... 0. 2 640.00 kr./ári 
b. Aflgjald af notuðu afli .........0......0. 2 640.00 kr./kw/ári 
c. Orkugjald .................. 0.60 kr./kwst. 

Notað afl hvers almanaksárs telst vera meðaltal fjögurra hæstu álestra, 
en álestrar fari fram mánaðarlega og með sem jöfnustu millibili. Aflnotkun 
mælist sem meðalálag yfir stundarfjórðung. 

Heimilt er að selja alla raforkunotkun fyrirtækja eftir þessum gjald- 
skrárlið. Fastagjald vegna lýsingar skal þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 
12 og lágmarksaflgjald sem svarar 20 kw. 

Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig um kwst.mæli: 
a. Grunngjald ........0...... 2 640.00 kr./ári 
b. Fastagjald miðað við málraun véla ........0000000. 2 100.00 kr./kw/ári 
€. Orktigjald ........0.. 00... 0.60 kr./kwst. 
Til súgþurrkunar á heyi um kwst.mæli: 
A. Grunngjald .............. 414.00 kr./ári 
Þ. Orktigjald .........000. 2.00 kr./kwst.
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Framangreint raforkuverð fyrir vélanotkun miðast við að fasviksstuðull 
tækja hjá notanda, t. d. rafsuðuspenna, sé eigi lægri en 0.8. Sé hann lægri, 
getur rafveitan krafizt þess að hann sé hækkaður upp í það gildi. 

Rafveitustjóri getur bannað notkun rafsuðuspenna eða takmarkað notkun 
þeirra við tiltekna tíma sólarhrings. 

D. Hitun. 

41. Til húshitunar, enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum 
mesta álags rafveitunnar, þó eigi lengur en 1% klst. í senn, um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla HM. 

b. Orkugjald ....... AIR ... 0 00.60 kr./kwst. 

42. Til húshitunar, í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 9, um kwstmæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
b. Orkugjald ...............%2 02... „2... 0.35 kr./kwst. 

43. Til húshitunar og hitunar í vatnsgeymum og gufukötlum, enda megi þá rjúfa 
strauminn í allt að 1 klst. á dag á tímum, mesta álags rafveitunnar, um kwstmæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
b. Orkugjald .........0..02..0. 1.20 kr./kwst. 

44. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, í 12 klst. 
á tímanum frá kl. 20 til 10, um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla I. 

b. Orkugjald ............2.00.00 00 s sn „.. 0.60 kr./kwst. 

45. Sameina má gjaldskrárliði 43 og 44 og selja um tvígjaldsmæli. 
Um framangreinda hitagjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta 

árgjald skal vera sem svarar 1500 kwst.notkun á hvert kw. uppsetts afls hitunar- 
tækja. 
Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 
a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó 

getur rafveitustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald 
þeirra og kostar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, sam- 
kvæmt reglum, sem gilda um leigu mæla. 

c. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 
og önnur hitatæki fasttengd og hitastillar notaðir, sé þess krafizt. 

Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 
skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið 11. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjóri 
þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, selja raforku eftir sérstökum samningi, 
þó eigi lengur en til eins árs í senn. 

Lægsta gjald fyrir raforkunotkun um heimtaug skal vera 1350.00 kr. á ári. Skal 
mismunur á ársnotkun og lægsta gjaldi, ef einhver er, innheimtur á fyrra árshelm- 
ingi næsta árs. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 
og er ákvörðun hans skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 
tækjum, sem hér segir: 

1. Af einfasa kwst mælum 30 A og minni „.......0000000000.. 150.00 kr./ári 
2. Af þrifasa kwst.mælum 50 A og minni ..........000000.000.. 264.00 — 
3. Af þrífasa kwstmælum yfir 50 A og til 100 A .......... o.... 312.00 —
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Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, enn fremur klukkurofum, skal 
ársleigan vera sem næst 15% af verði tækjanna. 

TIl. HEIMTAUGARGJALD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hverja 
húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun húsnæðis 
og helztu raforkunotkun. 

Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og skal greiða heimtaugar- 
sjald af hverri heimtaug (spennistöð) samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur stofnvara Yfirlengdargjald 
220 V kerfi 380 V kerfi Hámarksafl Heimtaugargjald  Jarðstrengur Loftlína 

Amp. Amp. KVA kr. kr./m kr./stólpa 

2 60 1X 60 13 7 300 380 5 820 
3> 60 2 > 60 22 10 155 425 6 950 
3 > 100 3>< 60 38 15 235 495 7 935 

3 > 100 66 24 120 625 9 200 
3 > 200 75 26 980 665 
3 X 950 3 > 200 132 45 070 930 

150 sp. 50 785 >) 
3 X 350 231 76 495 1205 

300 sp. 98 395 *) 
500 sp. 161 875 ") 

*) Greiðist samkvæmt kostnaði. 

Umframgjald vegna stærðar lóðar reiknast fyrir bæði jarðstrengs- og loftlinu- 
heimtaug kr. 2.50 á hvern m? umfram 800 m?. 

Yfirlengdargjald miðast við jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlínuheim- 
taug lengri en 30 m. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stytztu greið- 
færu leið að varkassa á útvegg, teljist hagkvæmara að hafa varkassa á innvegg skal 
leita samþykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður 
dreginn í, sé jarðstrengsheimtaug lögð frá loftlínu (samkvæmt ósk heimtaugarbeið- 
anda) skal lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að varkassa, en þveri heim- 
taugin akbraut skal breidd akbrautar dregin frá. 

Lengd loftlínuheimtaugar reiknast frá næsta stólpa í götulínu stytztu greiðfæra 
leið að varkassa. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greitt fyrir 
hana, sem hér segir: 

60 Amp., einfasa .......2000.00 00. kr. 1900 

60 Amp., þrífasa ..........02.0 000 — 2600 

Sén aðstæður þannig að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 
óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði. 

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal 
notandinn greiða mismun, samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að 
setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti, vegna eins notanda, skal hann leggja 
til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi 
rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu og skal í öllu 
hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar.
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Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð spenni- 
stöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis 
fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni, og kemur til frádráttar heimtaugargjaldi, 

þó aldrei meiri frádráttur en heimtaugargjaldinu nemur. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða 

eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 
Heimtaugargjald skal greitt að fullu, þegar sótt er um heimlaug. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, 200 krónur. 
Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún ekki enduropnuð, fyrr en notandinn hefur greitt 200 krónur 

á skrifstofu rafveitunnar. 

Lo
 

V. HEIMILD TIL HÆKKUNAR 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 
þessari, um allt að 15%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins. Enda auglýsi 
hreppsnefnd breytinguna í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi staðfestist samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og orku- 
lögum nr. 58 29. apríl 1967, til að öðlast gildi þegar í stað, og Þirtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá fyrir Rafveitu Eyrarbakka nr. 66 26. 
febrúar 1969 með síðari breytingum. 

Iðnaðarráðuneytið, 6. marz 1970. 

Jóhann Hafstein.   
Jóhannes Guðfinnsson. 
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Selfoss. 

I. RAFORKA 

Rafveita Selfoss selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

11. Til almennrar lýsingar um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
b. Orkugjald ........0.00002 0000 9.20 kr./kwst. 

12. "Til almennrar lýsingar um kwstmæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla H. 

b. Fastagjald af sólffleti í rúmi því, er lýsa skal, mælt innan útveggja: 
Fyrir búðir, vinnustofur og skrifstofur ................. 46.00 kr./m?/ári 

Fyrir geymslur og ganga þeim tilheyrandi .............. 18.00 kr./m?/ári 
c. Orkugjald .........0.00000 00 2.70 kr./kwst.
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Til götulýsingar um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
b. Orkugjald ................0 0 2.70 kr./kwst. 

Til nota um vinnulagnir, meðan á byggingu stendur, um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla IL. 

b. Orkugjald ............0.... 0... 4.60 kr./kwst. 

B. Almenn heimilisnotkun o. fl. 

Til heimilisnotkunar um kwst.mæli: 

a. Grunngjald ................00...00 00 192.00 kr./ári 
b. Orkugjald ......0......2..00. 0. 2.00 kr./kwst. 
c. Fastagjald af hverju herbergi ...........00.0. 000... 192.00 kr./ári 

Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem, ætluð eru til 
íbúðar og eldhús. Herbergi minna en 5 m? skal telja sem hálft, en stærra en 
25 mé sem tvö, þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 mi, 
má reikna með þeirri meðalstærð. 

- Til matargerðar í gisti- og veitingahúsum, sjúkrahúsum og öðrum slíkum stöð- 
um, enda séu tæki fasttengd, um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
b. Orkugjald .............002... 2. 2.00 kr./kwst. 

Um kwst.mæli: 
a. Grunngjald ................0.. 000 414.00 kr./ári 
b. Orkugjald .......0..........0 0. 4.60 kr./kwst. 

Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma á ári, má krefjast minnsta ár- 
gjalds 900.00 kr./kw. í málraun véla. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig selja raforku til lýsingar og reikn- 
ast þá að auki fermetragjald af gólffleti, reiknað eftir sömu reglum og gilda 
um lið 12, en þriðjungi lægri. 

Um afl og orkumæla (mestaaflsmæla): 

a. Grunngjald ...........2...... 020... 2 640.00 kr./ári 
b. Aflgjald af notuðu afli ..............000.0 0 2 640.00 kr./kw/ári 
ce. Orkugjald ..................2 000 0.60 kr./kwst. 

Notað afl hvers almanaksárs telst vera meðaltal fjögurra hæstu álestra, 
en álestrar fari fram mánaðarlega og með sem jöfnustu millibili. Aflnotkun 
mælist sem meðalálag yfir stundarfjórðung. 

Heimilt er að selja alla raforkunotkun fyrirtækja eftir þessum sjald- 
skrárlið. Fastagjald vegna lýsingar skal þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 
12 og lágmarksaflgjald sem svarar 20 kw. 

Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig um kwst.mæli: 
a. Grunngjald ..............0000000 00. 2 640.00 kr./ári 
b. Fastagjald miðað við málraun véla ..............0...... 2 100.00 kr./kw/ári 
c. Orkugjald ................. 0002. 0.60 kr./kwst. 

Til súgþurrkunar á heyi um kwst.mæli: 
a. Grunngjald ........2.2..0000000 0. 414.00 kr./ári 
b. Orkugjald ...................0. 000 2.00 kr./kwst.
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41. 

42. 

43. 

44. 

Framangreint raforkuverð fyrir vélanotkun miðast við að fasviksstuðull 
tækja hjá notanda, t. d. rafsuðuspenna, sé eigi lægri en 0.8. Sé hann lægri, 
getur rafveitan krafizt þess að hann sé hækkaður upp í það gildi. 

Rafveitustjóri getur bannað notkun rafsuðuspenna eða takmarkað notkun 
þeirra við tiltekna tíma sólarhrings. 

D. Hitun. 

Til húshitunar, enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum 
mesta álags rafveitunnar, þó eigi lengur en 1% klst. í senn, um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
b. Orkugjald ..........00.2000. 00 0.52 kr./kwst. 

Til húshitunar, í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 9, um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
b. Orkugjald .......02..2200.. 00 0.35 kr./kwst. 

Til húshitunar og hitunar í vatnsgeymum og gufukötlum, enda megi þá rjúfa 
strauminn í allt að 1 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
b. Orkugjald ........0.2000.0. 0000 1.20 kr./kwst. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, í 12 klst. 
á tímanum frá kl. 20 til 10, um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
b. Orkugjald ..........0.000 000. 0.60 kr./kwst. 

Sameina má gjaldskrárliði 43 og 44 og selja um tvigjaldsmæli. 
Um framangreinda hitagjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta 

árgjald skal vera sem svarar 1500 kwst.notkun á hvert kw. uppsetts afls hitunar- 

tækja. 
Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 
a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó 

getur rafveitustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald 
þeirra og kostar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, sam- 
kvæmt reglum, sem gilda um leigu mæla. 

c. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 
og önnur hitatæki fasttengd og hitastillar notaðir, sé þess krafizt. 

Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 
skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið 11. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjóri 
þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, selja raforku eftir sérstökum samningi, 
þó eigi lengur en til eins árs í senn. 

Lægsta gjald fyrir raforkunotkun um heimtaug skal vera 1950.00 kr. á ári. Skal 
mismunur á ársnotkun og lægsta gjaldi, ef einhver er, innheimtur á fyrra árshelm- 

ingi næsta árs. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 
og er ákvörðun hans skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 
tækjum, sem hér segir: 

1. 
9 

3. 

Af einfasa kwst. mælum 30 A og Minni ......0.000000 00. 150.00 kr./ári 
Af þrifasa kwst.mælum 50 Á og minni .......00000000...... 264.00  — 
Af þrífasa kwst.mælum yfir 50 A og til 100 A .......... o....  97200 —
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Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, enn fremur klukkurofum, skal 

ársleigan vera sem næst 15% af verði tækjanna. 

TI. HEIMTAUGARGJALD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hverja 
húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun húsnæðis 5 Ð 5 y 5 
og helztu raforkunotkun. 

Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og skal greiða heimtausar- k: Ð on Ð Á 5 9 
gjald af hverri heimtaug (spennistöð) samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur stofnvara Yfirlengdargjald 

220 V kerfi 380 V kerfi Hámarksafl Heimtaugargjald  Jarðstrengur Loftlína 
Amp. Amp. KVA kr. kr./m kr./stólpa 

2> 60 1> 60 13 7 300 380 5 820 
3> 60 2 60 22 10 155 425 6 950 
3 > 100 3 > 60 38 15 235 495 7 935 

3 < 100 66 24 120 625 9 200 
3 > 200 75 26 980 665 
3 X 350 3 > 200 132 45 070 930 

150 sp. 50 785 ið) 
3 >< 350 231 76 495 1205 

300 sp. 98 395 ið) 
500 sp. 161 875 *) 

*) Greiðist samkvæmt kostnaði. 

Umframgjald vegna stærðar lóðar reiknast fyrir bæði jarðstrengs- og loftlinu- 
heimtaug kr. 2.50 á hvern m? umfram 800 m?. 

Yfirlengdargjald miðast við jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlinuheim- 
taug lengri en 30 m. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stylztu greið- 
færu leið að varkassa á útvegg, teljist hagkvæmara að hafa varkassa á innvegg skal 
leita samþykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pipu, sem strengurinn verður 
dreginn í, sé jarðstrengsheimtaug lögð frá loftlinu (samkvæmt ósk heimtaugarbeið- 
anda) skal lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að varkassa, en þveri heim- 
taugin akbraut skal breidd akbrautar dregin frá. 

Lengd loftlinuheimtaugar reiknast frá næsta stólpa í götulinu stytztu greiðfæra 
leið að varkassa. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greitt fyrir 
hana, sem hér segir: 

60 Anip., €infasa ..........0000 00 kr. 1900 
60 Amp., þrífasa ..........0002 0... — 2600 

Séu aðstæður þannig að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 
óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði. 

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal 
notandinn greiða mismun, samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að 
setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti, vegna eins notanda, skal hann leggja 
til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi 
rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu og skal í öllu 
hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar.
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Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð spenni- 

stöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis 

fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni, og kemur til frádráttar heimtaugargjaldi, 

þó aldrei meiri frádráttur en heimtaugargjaldinu nemur. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða 

eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimtaugargjald skal greitt að fullu, þegar sótt er um heimtaug. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 

komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, 200 krónur. 

9. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 

laust, og verður hún ekki enduropnuð, fyrr en notandinn hefur greitt 200 krónur 

á skrifstofu rafveitunnar. 

V. HEIMILD TIL HÆKKUNAR 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 

þessari, um allt að 15%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins. Enda auglýsi 

hreppsnefnd breytinguna í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 

VI. Ýmis ákvæði. 

Söluskattur skv. lögum nr. 10/1960, ásamt síðari viðaukum og breytingum, sbr. 

lög nr. 3 11. febrúar 1970, er talinn með í upphæð gjalda þeirra, er um ræðir í gjald- 

skrá þessari. 

Gjaldskrá þessi staðfestist samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júni 1923, og orku- 

lögum nr. 58 29. april 1967, til að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá fyrir Rafveitu Selfoss nr. 114 30. april 1969. 

Iðnaðarráðuneytið, 6. marz 1970. 

Jóhann Hafstein.   
Jóhannes Guðfinnsson. 
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Hveragerðis. 

I. RAFORKA 

Rafveita Hveragerðis selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

11. Til almennrar lýsingar um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla 1. 
b. Orkugjald .......00...00. 00 9.20 kr./kwst.



14. 

21. 

sl. 
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Til almennrar lýsingar um kwstmæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
b. Fastagjald af gólffleti í rúmi því, er lýsa skal, mælt innan útveggja: 

Fyrir búðir, vinnustofur og skrifstofur ................. 46.00 kr./m?/ári 
Fyrir geymslur og gansa þeim tilheyrandi .............. 18.00 kr./m?/ári 

c. Orkugjald ..................0 0000 2.70 kr./kwst. 
Fastagjald reiknist ekki af ræktunarhúsum. 

- Til götulýsingar um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
b. Orkugjald ..............000 2... 2.70 kr./kwst. 

Til nota um vinnulagnir, meðan á byggingu stendur, um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
b. Orkugjald ...............00.. 0... 4.60 kr./kwst. 

B. Almenn heimilisnotkun o. fl. 

Til heimilisnotkunar um kwst.mæli: 
a. Grunngjald ...............0.0.%..0 0000 192.00 kr./ári 
b. Orkugjald ............0..00 0000 2.00 kr./kwst. 
c. Fastagjald af hverju herbergi ..........0.00000.0.... 192.00 kr./ári 

Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem ætluð eru til 
íbúðar og eldhús. Herbergi minna en 5 m? skal telja sem hálft, en stærra en 
25 mé“ sem tvö, þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 m?, 
má reikna með þeirri meðalstærð. 

Til matargerðar í gisti- og veitingahúsum, sjúkrahúsum og öðrum slíkum stöð- 
um, enda séu tæki fasttengd, um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
b. Orkugjald ...............0..0.0 ens 2.00 kr./kwst. 

Um kwst.mæli: 

a. Grunngjald ......................0 00 414.00 kr./ári 
Þ. Orkugjald .................. 000 4.60 kr./kwst. 

Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma á ári, má krefjast minnsta ár- 
gjalds 900.00 kr./kw. í málraun véla. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig selja raforku til lýsingar og reikn- 
ast þá að auki fermetragjald af gólffleti, reiknað eftir sömu reglum og gilda 
um lið 12, en þriðjungi lægri. 

Um afl og orkumæla (mestaaflsmæla): 
a. Grunngjald ..................0. 0000. 2 640.00 kr./ári 
b. Aflgjald af notuðu afli „............0%... 0000 2 640.00 kr./kw/ári 
c. Orkugjald .................. 0... 0.60 kr./kwst. 

Notað afl hvers almanaksárs telst vera meðaltal fjögurra hæstu álestra, 
en álestrar fari fram mánaðarlega og með sem jöfnustu millibili. Aflnotkun 
mælist sem meðalálag yfir stundarfjórðung. 

Heimilt er að selja alla raforkunotkun fyrirtækja eftir þessum gjald- 
skrárlið. Fastagjald vegna lýsingar skal þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 
12 og lágmarksaflgjald sem svarar 20 kw.
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3ð. 

34. 

41. 

49. 

43. 

44. 

45. 

Ef ekki eru tök á að mæla notað af!, má selja þannig um kwst.mæli: 
a. Grunngjald ..........00000 000 2 640.00 kr./ári 
hb. Fastagjald miðað við málraun véla .....0..0..000.. 2 100.00 kr./kw/ári 

c. Orkugjald #.............. FI 0.60 kr./kwst. 

Til súgþurrkunar á hevi um kwst.mæli: 
a. Grúunngjald ............200. 0. 414.00 kr./ári 
b. Orktugjald ........0..000 00 2.00 kr./kwst. 

Framangreint raforkuverð fyrir vélanotkun miðast við að fasviksstuðull 
tækja hjá notanda, t. d. rafsuðuspenna, sé eigi lægri en 0.8. Sé hann lægri, 

getur rafveilan krafizt þess að hann sé hækkaður upp í það gildi. 
Rafveitustjóri getur bannað notkun rafsuðuspenna eða takmarkað notkun 

þeirra við tiltekna tíma sólarhrings. 

D. Hitun. 

Til húshitunar, enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum 
mesta álags rafveitunnar, þó eigi lengur en 1% klst. í senn, um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 

b. Orkugjald ...........0%0. 0... 0.52 kr./kwst. 

Til húshitunar, í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 9, um kwstmæli: 

á. Mælisleiga samkvæmt kafla 1. 

b. Orkugjald .........00.000. 0... 0.85 kr./kwst. 

Til húshitunar og hitunar í vatnsgevmum og gufukötlum, enda megi þá rjúfa 

strauminn í allt að 1 klst. á dag á tímum, mesta álags rafveitunnar, um kwst.mæli : 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla H. 

b. Orkugjald .........20000. 1.20 kr./kwst. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, í 12 klst. 

á tímanum frá kl. 20 til 10, um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla |. 

b. Orkugjald .........0..0.00 0... 0.60 kr./kwst. 

Sameina má gjaldskrárliði 43 og 44 og selja um tvígjaldsmæli. 
Um framangreinda hitagjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta 

árgjald skal vera sem svarar 1500 kwst.notkun á hvert kw. uppsetts afls hitunar- 

tækja. 
Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 
a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 

b. Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó 

getur rafveitustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald 

þeirra og kostar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, sam- 

kvæmt reglum, sem gilda um leigu mæla. 

c. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 

og önnur hitatæki fasttengd og hitastillar notaðir, sé þess krafizt. 

Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið 11. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjóri 

þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, selja raforku eftir sérstökum samningi, 

þó eigi lengur en til eins árs í senn. 
2 

Lægsta gjald fyrir raforkunotkun um heimtaug skal vera 1350.00 kr. á ári. Skal 

mismunur á ársnotkun og lægsta gjaldi, ef einhver er, innheimtur á fyrra árshelm- 

ingi næsta árs. 
B37
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II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 
og er ákvörðun hans skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 
tækjum, sem hér segir: 

1. Af einfasa kwst.mælum 30 A og minni ...................... 150.00 kr./ári 
2. Af þrífasa kwstmælum 50 A og minni ............0.......... 264.00 — 
3. Af þriífasa kwst.mælum yfir 50 A og til 100 A ............... 372.00 ——- 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, enn fremur klukkurofum, skal 
ársleigan vera sem næst 15% af verði tækjanna. 

TI. HEIMTAUGARGJALD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hverja 
húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun húsnæðis 
og helztu raforkunotkun. 

Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og skal greiða heimtaugar- 
gjald af hverri heimtaug (spennistöð) samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur stofnvara Yfirlengdargjald 
220 V kerfi 380 V kerfi Hámarksafl Heimtaugargjald  Jarðstrengur Loftlína 

Amp. Amp. KVA kr. kr./m kr./stólpa 

2x< 60 1 60 13 7 300 380 5 820 
3 60 2 60 22 10 155 425 6 950 
3 > 100 3> 60 38 15 235 495 7 985 

3 < 100 66 24 120 625 9 200 
3 > 200 75 26 980 665 
3 > 350 3 < 200 132 45 070 930 

150 sp. 50 785 ið) 
3 X 350 231 76 495 1205 

300 sp. 98 395 ið) 
500 sp. 161 875 ið) 

*) Greiðist samkvæmt kostnaði. 

Umframgjald vegna stærðar lóðar reiknast fyrir bæði jarðstrengs- og loftlínu- 
heimtaug kr. 250 á hvern m? umfram 800 m?. 

Yfirlengdargjald miðast við jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlínuheim- 
taug lengri en 30 m. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stytztu greið- 
færu leið að varkassa á útvegs, teljist hagkvæmara að hafa varkassa á innvegg skal 
leita samþykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður 
dreginn í, sé jarðstrengsheimtaug lögð frá loftlínu (samkvæmt ósk heimtaugarbeið- 
anda) skal lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að varkassa, en þveri heim- 
taugin akbraut skal breidd akbrautar dregin frá. 

Lengd loftlinuheimtaugar reiknast frá næsta stólpa í götulínu stytztu greiðfæra 
leið að varkassa. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu. skal greitt fyrir 
hana, sem hér segir: 

60 Amp., einfasa .........%. 00... kr. 1900 
60 Amp., þrífasa ........0..0.0 00. — 2600 

Séu aðstæður þannig að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 
óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði.



20. marz 1970. 291 Nr. bá4. 

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal 

notandinn greiða mismun, samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að 

setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti, vegna eins notanda, skal hann leggja 

til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi 

rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu og skal í öllu 

hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð spenni- 

stöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis 

fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni, og kemur til frádráttar heimtaugargjaldi, 

þó aldrei meiri frádráttur en heimtaugargjaldinu nemur. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða 

eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimtaugargjald skal greitt að fullu, þegar sótt er um heimtaug. 

IV. OPNUNARGJALD 

í. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 

komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, 200 krónur. 

9, Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 

laust, og verður hún ekki enduropnuð, fyrr en notandinn hefur greitt 200 krónur 

á skrifstofu rafveitunnar. 

V. HEIMILD TIL HÆKKUNAR 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 

þessari, um allt að 15%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins. Enda auglýsi 

hreppsnefnd breytinguna í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi staðfestist samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og orku- 

lögum nr. 58 29. apríl 1967, til að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá fyrir Rafveitu Hveragerðis nr. 13 25. janúar 

1968, með síðari breytingum. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. marz 1970. 

Jóhann Hafstein. 
  

Jóhannes Guðfinnsson.
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REGLUGERÐ 

um eftirlit og mat á ferskum fiski o. fl. 

I. KAFLI 

Búnaður fiskiskipa. 

1. gr. 
Í reglugerð þessari merkja fiskiskip þau skip, sem fiskveiðar eru stundaðar á, 

Þar með taldir opnir bátar. 

2. gr. 
Öll fiskiskip skulu hafa hæfnisvottorð, útgefin af Fiskmati ríkisins. 
Fiskmat ríkisins gefur út hæfnisvottorð, þegar fullnægt er öllum ákvæðum reglu- 

gerðar þessarar um búnað. 

3. gr. 
Allir fletir, sem fiskur snertir á þilfari eða í lest, þar með talin öll ílát skulu 

vera úr efnum, sem valda ekki skemmdum á fiskinum, og auðvelt er að halda 
hreinum. 

4. gr. 
Sé fiskur ætlaður til manneldis, skal hafa klæðningu (garneringu) í lest eða 

annan búnað þannig, að fiskur liggi aldrei að óklæddum byrðing. Ákvæði þetta tekur 
þó ekki til þilfarslausra báta. 

Klæðning á að vera úr efnum, sem auðvelt er að halda hreinum, og þannig frá 
gengið, að auðvelt sé að þrífa milli byrðings og klæðningar. 

Heimilt er að stunda síld- og loðnuveiðar, án þess að klæðning sé í lest. 

5. gr. 
Þil milli fisklestar og vélarúms, íbúðar skipshafnar eða annars lestarrýmis, sem 

ekki er notað fyrir fisk, skulu vera þétt og varmaeinangruð. 

6. gr. 
Gólf í fisklestum skulu vera með nægum niðurfallsbúnaði, svo vatn geti óhindrað 

runnið niður í kjalsog. 

7. gr. 
Í fiskiskipum skal vera búnaður, til þess að vernda fiskinn fyrir skemmdum af 

of miklum þunga. 

8. gr. 
lát undir skeldýr og krabbadýr skulu vera úr efnum, sem auðvelt er að halda 

hreinum og valda ekki skemmdum á þeim. 

9. gr. 
Ekki skal geyma fisk á þilfari eða í opnum báti, nema fiskurinn sé varinn með 

vfirbreiðslu. 

10. gr. 
Allar vökvalagnir í fisklest skulu vera varmaeinangraðar. 

11. gr. 
Í lest skal ekkert vera, sem valdið getur skemmdum á fiski.
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12. gr. 
Við lögskráningu skipshafnar á fiskiskip, ber að leggja fram gilt hæfnisvottorð 

frá Fiskmati ríkisins. 

II. KAFLI 

Löndunar- og flutningatæki. 

13. gr. 
Við löndun á fiski, sem ætlaður er til manneldis, skal nota búnað og áhöld, sem 

ekki rýra, spilla útliti eða skemma hann. 

14. gr. 
Tæki og búnaður til fiskflutninga skal vera hreinn og þannig gerður að fiskur 

merjist ekki eða skemmist á annan hátt. 
Fiskur í flutningi má ekki vera í þykkari lögum en 60 em. 

15. gr. 
Sé fiskur fluttur milli verstöðva, skal nota yfirbreiðslu á flutningatæki. 

III. KAFLI 

Búnaður í fiskmóttöku- og aðgerðarhúsum. 

16. gr. 

Í reglugerð þessari merkja fiskmóttöku- og aðgerðarhús þau hús, þar sem tekið 

er á móti fiski, hann geymdur og unninn að einhverju leyti. 

17. gr. 

Öll fiskmóttöku- og aðgerðarhús skulu hafa hæfnisvottorð útgefin af Fiskmati 

ríkisins. 
Fiskmat ríkisins gefur út hæfnisvottorð, þegar fullnægt er öllum ákvæðum reglu- 

gerðar þessarar um búnað. 

18. gr. 

Lóð kringum fiskmóttöku- og aðgerðarhús skal rykbinda og halda hreinni, þar 

með taldir nærliggjandi vegir. Nærliggjandi fjöru skal einnig halda hreinni. 

19. gr. 

Gólf skal vera steinsteypt eða gert úr öðru viðurkenndu efni. Á því skal vera 

nægjanlegur halli að niðurföllum. 

20. gr. 

Veggir skulu vera með ógegndræpu yfirborði og ljóslitaðir. 

21. gr. 

Loft skulu vera ósprungin og öll samskeyti rykþétt, gerð úr sléttu, ljósu efni, 

sem auðvelt er að halda hreinu. 

29. gr. 

Lýsing skal vera minnst 300 lúx. 

23. gr. 

Dyr, lúgur, opnanlegir gluggar eða önnur op skulu vera þannig frágengin að 

loka megi þeim þétt. 
24. gr. 

Gluggar skulu vera þannig frágengnir, að hægt sé að verja fiskinn fyrir sól.
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25. gr. 
Uppistöður skilrúma (pollar), undirstöður borða og hausunarbúkka skulu vera 

úr ótæranlegu eða ryðvörðu efni, þannig gerðar, að auðvelt sé að þrífa þær. 
Laus skilrúmsborð, borðaplötur, þvottatæki og ílát, sem fiskur snertir skulu vera 

úr málmi, eða efni sem auðvelt er að þrífa. 
Þó má vera viður í skilrúmsborðum og borðaplötum sé hann sléttur, málaður 

eða lakkborinn. 

26. gr. 
Öll áhöld, sem notuð eru við tilfærslu á fiski, skulu vera þannig, að þau spilli 

ekki útliti eða skemmi fiskinn. 

27. gr. 
Sé slæging framkvæmd á sama gólffleti og slægður fiskur er geymdur á, ber að 

ganga þannig frá að blóðvatn, slor og önnur óhreinindi, geti ekki runnið undir slægðan 
og þveginn fisk. 

28. gr. 
Beinakassar, slógkassar og önnur ílát undir úrgang, skulu vera þannig gerð og 

staðsett að auðvelt sé að tæma þau og þrífa svo og umhverfi þeirra. 

29. gr. 
Í fiskmóttöku- eða aðgerðarhúsi skal ekkert geyma, sem valdið getur skemmd- 

um á fiski. 

30. gr. 
Vatn eða sjór, sem notaður er til þvotta á fiski, og þrifa á áhöldum og húsnæði, 

skal vera nægjanlegur og mega ekki vera í honum óheilnæm efni. Fjöldi coligerla 
má ekki vera meiri en 2 í hverjum 100 em? (MPN). 

Vatn eða sjó á að blanda klóri, svo að hann innihaldi $—10 p.p.m. af óbundnu 
klóri (Cl 2). 

Þrýstingur í höfuðlögn skal ekki vera minni en 2 kg./em?. 
Hámarks hitastig vatns eða sjávar, sem notað er til fiskþvotta, skal ekki vera 

hærra en 7“ C. 

31. gr. 
Skylt er að hafa heitt vatn til þrifa og þvotta. 
Lagnir með heitu vatni skulu vera greinilega merktar með lit. 

32. gr. 
Skylt er að hafa sérstakt búningsherbergi fyrir starfsfólk í fiskmóttöku- og að- 

gerðarhúsum, og á það að vera þannig útbúið, að þrif séu auðveld. 

33. gr. 
Í fiskmóttöku- og aðgerðarhúsum skal vera salernis- og handþvottabúnaður sem 

hér segir: 
a) Vatnssalerni með venjulegum búnaði. 
b) Gólfflötur salernisklefa ekki minni en 80x120 cm. 
c) 1 salernisskál fyrir 1— 12 starfsmenn, 

2 salernisskálar fyrir 13—-24 starfsmenn, 

3 salernisskálar fyrir 26—-49 starfsmenn, 
5 salernisskálar fyrir 50—-100 starfsmenn. 
Fyrir hverja 30 starfsmenn að auki sé 1 salernisskál. 

d) Séu einnig þvagskálar á salernum karla, má fækka um eina salernisskál á móti 
hverri einni þvagskál, eftir að starfsmenn eru orðnir fleiri en 24, en þó því aðeins 
að fjöldi salernisskála verði eigi minni en % af ofanskráðum fjölda í lið c.
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e) Salernin loftræst þannig að inniloft sé leitt út úr húsinu. 

f) Loftop og opnanlegir gluggar varðir með flugnaneti. 
g) Loft og veggir gerðir úr sléttu, ljósu efni, sem auðvelt er að þvo og gólf úr ógegn- 

dræpu efni. 
h) Skilrúm á milli salernisklefa, og hurðir fyrir salernum hafðar minnst 30 em. frá 

lofti og frá gólfi og engir þröskuldar hafðir í dyragætt. 
i) Hurðir látnar falla þétt að stöfum, engir hurðahúnar að utanverðu en lokur að 

innan. 

i) Minnst eitt niðurfall með vatnslás í gólfi snyrtiherbergis. Halli að niðurfalli sé 

minnstur 1x100. 
k) Salernisklefar aðskildir vinnusölum með milliherbergi og þétt hurð með þrö- 

skuldi fram í vinnusal. 
1) Í milliherberginu handþvottalaugar með nægjanlegu aðrennsli af heitu og köldu 

vatni. 
m) Ein handlaug fyrir hverja 10 starfsmenn eða 60 cm. bil fyrir hvern starfsmann á 

beinni handlaugarsamstæðu eða 45 em. bil við hringlaga handlaugar með blönd- 

unarkrönum fyrir hvert bil. 
n) Sápulögur í viðurkenndum sápuskömmturum, pappirshandþurrkur eða loft- 

þurrkarar. 
o) Ílát undir notaðar pappirshandþurrkur. 
p) Upphitun í snyrtiklefum. 

IV. KAFLI 

Þrif um borð í fiskiskipum, á löndunartækjum og í fiskmóttöku- 

og aðgerðarhúsum. 

34. gr. 

Vatn eða sjór, sem notaður er til þrifa, skal fullnægja þeim skilyrðum, sem um 

getur í 30. gr. 

35. gr. 

Áhöld til þrifa, svo sem burstar, kústar, vatnsslöngur o. fl. ásamt þvottaefni og 

gerileyðandi efni, skal ávallt vera fyrir hendi og skal geyma í loftræstum skáp eða 

klefa, eða þar sem loft leikur um. 

36. gr. 

Allir fletir og áhöld, sem fiskur til manneldis snertir um borð í fiskiskipi, á lönd- 

unartækjum í fiskmóttöku- og aðgerðarhúsum, ásamt kössum eða öðrum ílátum, skulu 

vera hrein. 

37. gr. 

Vinnusvæði og veggi umhverfis það, skal hreinsa að loknum vinnudegi og oftar, 

ef þörf krefur. 

38. gr. 

Þvotta- og salernisbúnaði skal halda í fullkomnu lagi og salernispappir skal 

alltaf vera fyrir hendi í þar til gerðum festingum. 

Salernisklefa og snyrtiherbergi skal þrífa daglega og oftar, ef þörf er á. 

39. gr. 

Fiskúrgang skal fjarlægja að minnsta kosti einu sinni á dag, þá daga, sem unnið 

er, og þess gætt, að búnaður við slíka flutninga sé þéttur, svo að úrgangur falli ekki 

á flutningaleið.
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40. gr. 
Að lokum þrifum á búnaði, tækjum, áhöldum, húsnæði um borð í fiskiskipum, 

á flutningatækjum, í fiskmóttöku- og aðgerðarhúsum, skal gerileyða með klórblönd- 
uðu vatni eða sjó, sem inniheldur að minnsta kosti 50 p.p.m. af óbundnu klóri (Cl 2). 

41. gr. 
Meindýrum ber tafarlaust að eyða, verði þeirra vart í fiskiskipum í eða við fisk- 

móttöku. og aðgerðarhús. 

42. gr. 
Húsdýr, svo sem hundar eða kettir, mega ekki vera, þar sem fiskur er geymdur 

eða fiskvinnsla fer fram. 

V. KAFLI 

Meðferð fisks. 

43. gr. 
1 reglugerð þessari merkir fiskur allan fisk, sem veiddur er í sjó, þar með 

talin sild, loðna, krabbadýr og skeldýr, og ætlaður er til manneldis. 

44. gr. 
Fisk má ekki stinga nema í hausinn. 
Meðferð á öllum fiski skal vera þannig, að hún valdi ekki skemmdum, svo sem 

goggstungum í búk, mari, hnjaski o. s. frv. 

45. gr. 
Allan fisk skal blóðga, strax eftir að hann hefur verið innbyrtur. Gildir þetta 

einnig um fisk, sem dreginn er dauður úr sjó. 
Undanþegin þessum ákvæðum eru karfi, síld og loðna. 

46. gr. 
Fisk skal ekki slægja fyrr en honum hefur blætt út. 

a) Bolfisk skal slægja þannig, að skera ekki fram úr lífodda, nema vitað sé um 
verkunaraðferð fisksins og að verðgildi hans rýrni ekki við þá aðferð. 

b) Skera skal aftur í gotrauf á öllum þorskfiskum, nema ufsa. Hann skal rista 
aftur fyrir miðjan kviðugga og fast við hann hægra megin. 

c) Allan flatfisk annan en stór-lúðu má slægja samtímis blóðgun. Slægja skal 
kola með bogamynduðum skurði á dökku hliðinni frá gotrauf, upp með eyr- 
ugga aflanvert og fram og upp í hrygg. Kolinn telst ekki rétt slægður, sé skorið 

upp fyrir hrygg eða niður í hvíta þunnildið. 
d) Skötur skal slægja með bogamynduðum skurði sem fylgir mörkum kviðar- 

holsins að framanverðu. 
e) Stór-lúðu skal slægja þannig, að rist sé með beinum skurði frá gotrauf að 

lífodda. 

47. gr. 
Að slægingu lokinni skal þvo fiskinn vel í hreinum, rennandi sjó. 

48. gr. 
Að loknum þvotti skal ísa fiskinn, eða kæla á annan viðurkenndan hátt, í 

lestar skipsins. 
49. gr. 

Á tímabilinu frá 1. október til 20. maí mega fiskiskip, sem landa afla sínum 
daglega, landa óslægðum fiski.
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Á sama tímabili mega fiskiskip, sem ekki landa afla sínum daglega, landa afla 
síðasta sólarhrings fyrir löndun óslægðum, enda sé allur afli úr veiðiferðum vel 
isaður eða kældur. 

Á tímabilinu 21. maí til 30. september skal slægja allan fisk um borð, án tillils 
til þess í hvaða veiðarfæri hann aflast. 

Þilfarslausir bátar, sem ekki eru lengur en 12 klst. í sjóferð mega landa afla 
sinum óslægðum á tímabilinu frá 21. maí til 30. september, enda sé aflinn ísaður. 
Þó mega bátar þessir ekki á tímabilinu 21. maí Hl 30. september koma með neinar 
kolategundir óslægðar eða Óísaðar að landi. 

50. gr. 
Fisk, sem leyfilegt er að koma með að landi óslægðan, skal slægja um leið 

og hann kemur í aðgerðarhús. 
Verði slægingu ekki viðkomið má geyma fiskinn allt að 24 klst. óslægðan, sé 

hann tafarlaust kældur í ís eða sjókælingu, þegar hann kemur að landi. 

öl. gr. 
Að slægingu og þvotti loknum, skal leggja fiskinn tafarlaust í ís eða kæla með 

viðurkenndum aðferðum, fari hann ekki í vinnslu um leið og slægt er. 
Sé fiskurinn kældur með ís skal hann liggja beinn og þannig að vatn sitji ekki 

í kviðarholi. 

52. gr. 
Óslægður eða slægður fiskur í kössum eða ókassaður í seymslu, ísaður eða 

óísaður má ekki vera í þykkari lögum en 60 em. 
Karfa má þó geyma í allt að 1 m. þykku lagi. 
Sé fiskur geymdur í kældum sjó eða pækli, skal vökvinn vera minnst 25% 

rúmmáls. 

öð. gr. 
Öllum fisktegundum skal halda aðgreindum í fiskiskipum, á flutningatækj- 

um svo og í fiskmóttöku- og aðgerðarhúsum. Lifandiblóðguðum, dauðblóðguðum 
og úrgangsfiski ber einnig að halda aðgreindum. 

öd. gr. 
Ís, sem notaður er til kælingar á fiski, skal framleiða úr neyzluhæfu vatni eða 

hreinum sjó. 
Ís má ekki nota nema einu sinni. 

öð. gr. 
Sild og loðna, sem ætluð er til manneldis, ber að kæla um leið og landað er. 

56. gr. 
Krabbadýr og skeldýr má ekki veiða á þeim stöðum, þar sem sjór er mengaður 

af frárennslum frá skolpræsum eða sorphaugum. 

57. gr. 
Krabbadýr og skeldýr skal þvo vandlega, strax eftir að þau hafa verið innbyrt. 

58. gr. 
Krabbadýr (humar og rækju) ber að þvotti loknum að láta í ílát og kæla á 

þann hátt að hitastig fisksins verði sem næst 0% C en þó aldrei hærra en 4? C. 
Á tímabilinu 1. október til 15. maí má koma með rækju að landi ókælda úr 

veiðiför, sem tekur skemmri tíma en 12 klst. 
B 38
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59. gr. 
Krabbadýr (humar og rækju), sem kæld hafa verið um borð í fiskiskipi, ber 

að halda kældum, þar til vinnsla fer fram. Rækju, sem landað er ókældri, ber að 
kæla strax og henni er landað. 

60. gr. 
Skelfisk (hörpudisk) ber strax að þvotti loknum, að láta í vatnsheld ílát með 

hreinum sjó. Honum ber að halda lifandi í ílátum með því að skipta hæfilega oft 
um sjó. 

61. gr. 
Hrogn, lifur og svil, sem ætluð eru til manneldis, ber um leið og slæging fer 

fram, að skilja snyrtilega frá öðrum innyflum og láta aðgreind í þar til ætluð ílát. 
Kæla skal með ís hrogn, lifur og svil fari þau ekki í vinnslu um leið og slægt er. 

VI. KAFLI 

Gæðaflokkun á ferskum fiski og ferskum fiskafurðum. 

62. gr. 
Bolfiskur er flokkaður í 3 gæðaflokka til manneldis. Steinbítur og karfi ekki 

meðtaldir. 

1. flokkur. Fiskur, sem er óaðfinnanlegt hráefni til hvaða verkunar sem er. 
Óaðfinnanlegt hráefni er fiskur, sem er lifandi blóðgaður, blæfallegur, 
með eðlilega lykt, með stinna og ósprungna vöðva, er laus við blóðæðar í 
þunnildum, goggstungur og blóðmar. Eigi skal fella fisk úr fyrsta flokki 
þó að 5 ormar séu sjáanlegir. 

2. flokkur. Fiskur, sem ekki er hæfur í 1. flokk vegna minniháttar galla. 

Fiskurinn skal vera blæfallegur og blóðgaður. Í honum mega vera lítið 
áberandi blóðæðar eða roði í þunnildum, lítilsháttar los í vöðva, litlir 

blóð- eða marblettir og ekki áberandi goggstungur eða aðrir meðferðar- 
gallar. Sjáanlegir ormar mega ekki vera fleiri en 10 í hverjum fiski. 

3. flokkur. Fiskur, sem ekki er hæfur í 2. flokk vegna meiriháttar galla, en sem 

vinna má úr lægstu gæðaflokka fiskafurða til manneldis. 

Fiskurinn skal vera efnislega óskemmdur, blóðgaður, laus við greinan- 
lega súr-, ýldu- eða slagvatnslykt, ókraminn, órifinn og ekki með sam- 
felldum blóðæðum eða blóðflekkjum. 

Úrgangsfiskur. Allur fiskur, sem ekki er hæfur í framantalda flokka. 

63. gr. 
Steinbítur er flokkaður í 2 gæðaflokka til manneldis. 

1. flokkur. Fiskurinn skal vera lifandi blóðgaður (sporðskorinn), blæfallegur, með 
eðlilega lykt, með stinna og ósprungna vöðva, laus við goggstungur, blóð- 
mar, hár og meinsemdir. 
Ekki skal fella fisk úr 1. flokki þótt 5 ormar séu sjáanlegir. 

2. flokkur. Í 2. flokk fer fiskur, sem er ekki rétt blóðgaður. Í honum mega vera lítið 
áberandi blóðæðar eða roði, litlir blóð- eða marblettir, merkjanleg hár, 
horuð flök, en þó ekki kvapkennd. 

Úrgangsfirkur. Allur kvapkenndur horfiskur, fiskur með áberandi hárum, meinsemd- 
um, greinanlegri súr-, Ýldu, eða slagvatnslykt, kraminn eða rifinn.
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64. gr. 
Karfi er flokkaður í 1 gæðaflokk til manneldis. 

1. flokkur. Fiskur, sem er óaðfinnanlegt hráefni til hvaða verkunar sem er. 

Óaðfinnanlegi hráefni er fiskur, sem er ferskur, með eðlilega lykt og 

blæfallegur. 

Úrgangsfiskur. Allur sá fiskur, sem er með greinanlega súr-, ýldu- eða slagvatnslykt, 
kraminn, marinn eða rifinn. 

65. gr. 
Flatfiskur (skarkoli, þykkvalúra, langlúra, lúða og grálúða) er flokkaður í 3 

sæðaflokka til manneldis. 

1. flokkur. 

2. flokkur. 

3. flokkur. 

Fiskur, sem er óaðfinnanlegt hráefni til hvaða verkunar sem er. 

Óaðfinnanlegt hráefni er fiskur, sem er ferskur, með eðlilega lykt, blæ- 
fallegur, með stinna og ósprungna vöðva, rétt slægður, rétt blóðgaður, 
hreinn og kældur í skipinu. 
Fiskurinn má ekki vera með sjáanlegum hrognum og vera gróinn eftir 
hrygningu, þó mega vera merkjanleg hrogn í þykkvalúru og langlúru. 
Fiskurinn má ekki hafa tekið lit af öðrum fiski. Sandur eða óhreinindi 
mega ekki vera í tálknum. 

Fiskur, sem er ekki hæfur í 1. flokk vegna minniháttar galla. 

Gæði þau sömu og í 1. flokki nema: 
a) Fiskurinn má vera lítilsháttar marinn eða blóðhlaupinn þó ekki meira 

en 9 fersentimetra samanlagt mar á fiskinum. 
b) Fiskurinn má vera með smávægilega meðferðargalla svo sem ranga 

slægingu, skorið niður í hvíta þunnildið, blóðlitað kúttunarsár, smá 

soggslungur eða lit vegna snertingar við annan fisk. 
c) Fiskur með byrjunarmyndun hrogna og hálfgróinn eftir hrygningu. 
d) Fiskur, sem skip koma með að landi óísaðan, en er að öðru leyti Í. 

flokkur, fellur í þennan flokk. 

Fiskur, sem ekki er hæfur í annan flokk vegna meiriháttar galla. 

Fiskurinn skal vera efnislega óskemmdur, laus við greinanlega súr-, 
ýldu- eða slagvatnslykt, ókraminn, órifinn, ekki með samfelldu blóðmari 
né horfiskur, sem orðinn er kvapkenndur. 
Fiskur, sem skip koma með að landi óísaðan, en er að öðru leyti 2. 
flokkur, fellur í þennan flokk. 

Úrgangsfirkur. Fiskur, sem ekki flokkast undir framantalda flokka, svo sem kvap- 
kenndur horfiskur, mikið blóðmarinn, rifinn eða kraminn, fiskur með 

greinanlega súr-, ýldu- eða slagvatnslykt og fiskur, sem skip koma með 
að landi óísaðan, en er að öðru leyti 3. flokkur, fellur í þennan flokk. 

66. gr. 
Hrogn eru flokkuð í 2 gæðaflokka til manneldis. 

1. flokkur. Hrogn, sem eru óaðfinnanlegt hráefni til hvaða verkunar sem er. 

Óaðfinnanlegt hráefni eru hrogn, fersk, hrein, blæfalleg, með eðlilega 
lykt, ósprungin, ekki blóðhlaupin, ekki með gall- eða marblettum, ekki 

komin að goti (ekki farin að sjást í þeim augu). Þó má vera örsmátt 

sat á annari skálm.
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2. flokkur. Hrogn, sem ekki eru hæf í 1. flokk, vegna galla. 

Þau eiga að vera fersk, hrein, laus við gallbletti og lítið blóðhlaupin. 
Hrognin mega vera farin að taka breytingum vegna hrygningar eða sem 
næst hálfhrygnd. 

Úrgangur. Hrogn, sem ekki flokkast undir framantalda flokka vegna súr-, ýldu- 
eða slagvatnslyktar, óhreininda, blóðhlaups eða eru meira en hálf- 
hrygnd. 

67. gr. 
Humarhalar eru flokkaðir í 3 gæðaflokka til manneldis. 

1. flokkur. Humarhalar, sem eru óaðfinnanlegt hráefni til hvaða verkunar sem er. 

Óaðfinnanlegt hráefni eru humarhalar, sem eru ferskir, vel þvegnir, með 
eðlilega lykt, óbrotna, harða skel engan sand eða óhreinindi í holdi, 
heilar stélblöðkur og alla liði, hafa ekki tekið litarbreytingu á búk, stéli 
eða löppum. 

2. flokkur. Humarhalar, sem ekki eru hæfir í 1. flokk vegna minniháttar galla: 

Litilsháttar brotin skel, sandur eða óhreinindi í holdi, þó ekki meir en 

það, að holdið sé óskemmt, smá litarbreytingar á stéli og löppum, brotnar 
stélblöðkur en einn lið má vanta. 

3. flokkur. Humarhalar, sem ekki eru hæfir í 2. flokk vegna galla en hæfir til 

skelflettingar. 

Úrgangur. Humarhalar, sem vega minna en 10 grömm og halar sem eru marðir, 
kramdir og efnislega skemmdir. 

68. gr. 
Gæðaflokkun á ferskum fiski og fiskafurðum skal framkvæma af matsmönnum 

Fiskmats ríkisins eða trúnaðarmönnum, viðurkenndum af því. 

69. gr. 
Gæðaflokkun á ferskum fiski eða fiskafurðum skal framkvæma við löndun. 
Þó er heimilt, ef samkomulag næst á milli kaupanda og seljanda, að gæðaflokka 

fiskinn á vinnslustað eða annarri gæðaflokkunarstöð. 
Þar sem gæðaflokkunarstöð er starfrækt skal láta gæðatlokka fiskinn á stöðinni. 

70. gr. 
Gæðaflokkun á ferskum fiski eða fiskafurðum skal framkvæma eftir sýnishorn- 

um, teknum dreift úr aflanum, þannig að ekki sé um val að ræða. 
Sýnishorn skal taka þannig, að trúnaðarmaður sjái ekki yfirborð fisksins. 

71. gr. 
Magn sýnishorna úr afla skal vera eftirfarandi: 

Bolfiskur og flatfiskur. 

Minnsta sýnishorn: 

ð tonn eða minna .................. 50 kg. 
ötil 25 tonn ..........0000000000.0.. 150 kg. 

25 til 50 tonn ..........0..0.0 0000... 200 kg. 
50 til 100 tonn ..........0.0...0 00... 300 kg 

100 tonn eða meira .................. 350 kg 

Humarhalar: 
Minnsta sýnishorn: 

5 kg. úr hverjum 100 kg. 
Sýnishornið ber að taka að hluta úr hverju íláti.
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72. gr. 
Flaka skal eða fletja minnst helming sýnishornanna til ákvörðunar gæðaflokka 

aflans. 
a) Karfi og flatfiskur eru undanskildir flökunarákvæðum, nema ástæða þyki til. 
b) Gæðaflokkun sýnishorna skal framkvæma það fljótt, eftir töku þeirra, að öruggt 

sé, að þau hafi ekki rýrnað eða skemmzt á annan hátt. 
c) Sé fiski landað stærðarflokkuðum, skal gæðaflokka hvorn (hvern) stærðarflokk 

sérstaklega. 
d) Séu tveir eða fleiri kaupendur að afla eins og sama fiskfarms, skal taka sýnis- 

horn af fiski þeim, sem hvor (hver) kaupandi fær úr skipinu og gæðaflokka þau 
aðskilin, þannig að hvor (hver) kaupandi fái gæðaflokkunarvottorð yfir þann 

fisk, sem hann fær. 
e) Flökun eða flatningu sýnishorna ber að framkvæma af kunnáttumönnum, viður- 

kenndum af fiskmatsmanni. 
f) Sýnishorn ber að flaka með þunnildi og roði. Sýnishorn ber að fletja á venju- 

legan hátt. 
sg) Hvern fisk skal meta sérstaklega, hvort heldur hann er flakaður, flattur eða heill. 

h) Vigt sýnishorna skal ráða niðurstöðum gæðaflokkunar sumarveidds fisks, svo og, 

þegar metinn er fiskur, sem er það misstór, að talning mundi gefa villandi niður- 
stöður. 

i) Niðurstöður gæðaflokkunar skal fiskmatsmaður skrá á þar til gerð gæðavottorð. 
Jafnframt skal hann skrá á vottorðið álit sitt á líklegri ástæðu fyrir göllum þeim, 
sem fram kunna að koma í sýnishornunum. 

j) Fiskmatsmaður skal láta af hendi til kaupanda og seljanda eintak af gæðavottorði 

í hvert sinn, sem gæðaflokkun fer fram. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

73. gr. 
Fiskmati ríkisins er heimilt að láta lita með matvælalit úrgangsfisk, sem ekki 

er hæfur til manneldis, þyki ástæða til þess. 

74, gr. 
Starfsmenn Fiskmatsins hafa vald til að stöðva móttöku fisks og fiskafurða, ef 

þrif og búnaður fiskiskips, fiskvinnslustöðvar eða fiskflutningatækis eða meðferð 
afla, gæði hráefnis eða fiskafurða, er ekki í samræmi við reglugerð þessa. Starfsmönn- 
um Fiskmatsins ber þegar í stað að tilkynna yfirmanni sínum um stöðvun samkvæmt 
þessari málsgrein. 

Nú hefur móttaka fisks eða fiskafurða verið stöðvuð samkvæmt heimild í 1. máls- 
grein, og ber þá Fiskmati ríkisins að leyfa, að sá fiskur eða fiskafurðir, sem um er 
að ræða, verði hagnýttur til hverra þeirra nota, sem að þess dómi eru hæfileg. Því er 
einnig skylt að leyfa, að ráðin sé bót á göllum, ef unnt er, og skal banni aflétt, er las- 
færing hefur farið fram. 

Fiskmatsstjóri úrskurðar, ef ágreiningur rís vegna fiskmats eða eftirlits, en 
skjóta má úrskurði hans um skilning á reglugerð þessari til sjávarútvegsráðu- 
neytisins. 

75. gr. 
Hver sá, er sekur gerist um brot á reglugerð þessari, skal sæta sektum, og renna 

sektir í ríkissjóð. 
Um mál út af reglugerð þessari, skal fara að hætti opinberra mála.
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Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 55 2. maí 1968, um eftirlit og mat á 
fiski og fiskafurðum, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim 
sem hlut eiga að máli. 

Fiskmati ríkisins er þó heimilt, þegar sérstaklega stendur á, að veita undanþágu 
frá ákvæðum 1., IH. og TIl. kafla reglugerðarinnar, þó ekki lengur en í eitt ár frá út- 
gáfudegi reglugerðarinnar að telja. Ennfremur skulu ákvæði VI. kafla reglugerðarinn- 
ar ekki taka gildi að því leyti, sem þau brjóta í bága við ákvörðun Verðlagsráðs sjávar- 
útvegsins um lágmarksverð ferskfisks, er gilda frá Í. janúar til 31. maí 1970, og sé 
Þeim verðákvörðunum ekki sagt upp, til 31. desember 1970, sbr. tilkynning Verðlass- 
ráðs sjávarútvegsins nr. 1/1970, frá 3. febrúar 1970. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð um ferskfiskeftirlit nr. 1 13. janúar 1961, 
með síðari breytingum. 

Sjávarttvegsráðuneytið, 20. marz 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson.   
Gunnlaugur EF. Briem. 

Nr. 56. . 11. marz 1970. 

AUGLÝSING 

um gjald fyrir afnot stöðumælareita í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 28. apríl 1968 hefur eftirfar- 
andi verið ákveðið: 

Á Smiðjustíg, Bergstaðastræti, Klapparstíg og Lindargötu verður gjald fyrir 
afnot stöðumælareita fimm krónur fyrir hverjar byrjaðar 30 mínútur. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 11. marz 1970. 
tr ð 

Sigurjón Sigurðsson. 

Nr. 57. 20. marz 1970. 

AUGLÝSING 

um leyfi til síldveiða fyrir Suður- og Vesturlandi til niðursuðu og beitu. 

Eftir tillögum Hafrannsóknastofnunarinnar, Fiskifélags Íslands og Beitunefndar 

og samkvæmt reglugerð nr. 13 9. janúar 1970 um or wtingu á reglugerð nr. 7 22. 
febrúar 1966 um bann við veiði smásíldar, hefur ráðuneytið ákveðið að leyfa fyrst 
um sinn, þar til öðruvísi verður ákveðið, veiði síldar fyrir Suður- og Vesturlandi 
til niðursuðu og beitu, þrátt fyrir veiðibann samkvæmt ákvæðum reglugerðarinnar. 
Þó er óheimilt að veiða meira en 5 þúsund smálestir síldar í þessu skyni meðan 
veiðibannið varir. Verður auglýst um stöðvun veiðanna, þegar leyfilegu sildarmagni 

hefur verið landað. Ekki þarf að sækja um sérstök leyfi til þessara veiða. Fiskmati 
ríkisins hefur verið falið að fvlæjast með því, að síld sú sem veiðist, verði öll nýtt 
til niðursuðu og beitu.
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Starfsmönnum Hafrannsóknastofnunarinnar skal heimilt að taka sýnishorn úr 

aflanum. 
Athygli skal vakin á því, að lágmarksstærð síldar, sem leyfilegt er að veiða, er 

sem fyrr 25 em. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 20. marz 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. a 
Gunnl. Briem. 

31. marz 1970. Nr. 58. 

AUGLÝSING 

um tollskrá o. fl. 

Fjármálaráðuneytið hefur ákveðið að nota heimild skv. 13. tl. 3. gr. laga nr. 1 
1970, um tollskrá og fleira, til að lækka aðflutningsgjöld af eftirtöldum vörum, 
sem hér segir: 

Tollskrár- Tollskr.- EFTA- 

númer Vörulýsing tollur tollur 

39.07.89  Plastumbúðir fyrir skuggamyndir .............0.0000..00.. 50% 35% 
48.09.00  Byggingarplötur yfir 15 mm að þykkt .........0.0.00.00.. 20% 
48.21.09 Myndarammar úr pappa .......00000 0000. 0 nn 50% 35% 
60.04.04 Sjúkrasokkabuxur úr Lyecraefni, ef að verðmæti er meira 

en DM 15 pr. stk., eða jafnvirði þess í annarri mynt .. 35% 25% 
62.05.02  Björgunar- og slysavarnartæki .............0.00.. 00. 00.000.. 0 
62.05.09 Skóskraut úr tai ...........00.0.0. 000... 0. ner. 10% 
84.40.09  YÝfingarvél fyrir prjónles ...........00.000 000 n ven 71% 
89.01.21 Björgunarbátar ..............000.0 2000 renn 0 

Fjármálaráðuneytið, 81. marz 1970. 

F. hr. 

Jón Sigurðsson.   
Björn Hermannsson. 

6. apríl 1970. Nr. 59 

AUGLÝSING 

um mat á vinnuvélum til tollverðs. 

Þegar verktaki, sem tekið hefur að sér verk fyrir ríkið eða annan opinberan 
aðila hér á landi, flytur hingað til lands vélar eða tæki, sem nota skal við fram- 
kvæmd verksins, skal um mat til tollverðs á vélum og tækjum fara samkvæmt því, 
sem hér á eftir segir: 

1. 
Leggja skal til grundvallar eðlisverð (normalverð) hinna tollskyldu muna, eins 

og það er skilgreint í 5. gr. laga um tollskrá o. fl. nr. 1 11. febrúar 1970, sbr. og 6. 
gr. og Á. mgr. 18. gr. sömu laga.
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2. 
Við mat á tollskyldu verðmæti (fob-verðmæti) muna, sem fluttir eru notaðir 

til landsins, skal leggja til grundvallar eftirfarandi afskriftarreglur: 
Miðað við endingartíma í árum „a“ verður árleg meðalfyrning í hundraðs- 

hlutum 100/a. 

Dæmi: Árleg meðalfyrning vinnuvélar, sem talin er endast í 5 ár, verður 100/5 
= 20%. 

Á fyrsta ári reiknast tvöföld meðalfyrning, þ. e. 200/a %, og síðan er árleg 
fyrning sama hundraðstala af skráðu verðgildi næsta árs á undan. Verðsildi skal 
þó aldrei reiknast lægra en 10% af upprunalegu verðgildi. 
Dæmi: Kaupverð nýrrar vélar er kr. 100 000.00. Áætlaður endingartími er 5 ár. 

Fyrning á 1. ári er þá 0.4 > 100 000 =— kr. 40.000.00. Verðgildi við upphaf 
annars árs er kr. 60.000.00. Fyrning á öðru ári er 04 X 60000 = kr. 
24 000.00. 

Árleg fyrning Afskrift Skráð verðgildi 

Árslok % kr/a kr. 

Or — — 100 000 

Í IR 40 40 000 60 000 
Dr 40 24 000 36 000 

B. oo 40 14 400 21 600 

Á. 40 8 640 12 960 

0 40 5184 (7 716) 10. 

Aldur hinna tollskyldu muna skal að jafnaði talinn í mánuðum, og við mat 
skal þá reikna afskriftir innan hvers árs í beinu hlutfalli við fjölda heilla mánaða. 

Dæmi: Aldur umræddrar vinnuvélar er talinn 1 ár og 8 mánuðir. Á 2. ári verða 
afskriftir 8/12 > 24 000 = kr. 16 000.00, og skráð verðgildi 60 000 -— 16 000 
= kr. 44 000.00. 

Heimilt skal tollyfirvöldum að láta fara fram sérstakt mat í þeim tilvikum, 
sem skráð verðgildi verður lægra en 25% af upprunalegu verðgildi. 

Nú flytur verktaki aftur úr landi vél eða tæki, sem hann hefur flutt inn og 
notað samkvæmt framansögðu, áður en vélin eða tækið hefur verið afskrifað niður 
i 10%, og skal hann þá, séu endurgreiðsluheimildir fyrir hendi samkvæmt lögum, 
fá endurgreiddan toll af fob-verðmæti miðað við það, sem skortir fyrningu niður 
í 10%, eftir sömu reglum og að framan greinir. Jafnframt fær hann endurgreiddan 
í sama hlutfalli toll af öðrum kostnaðarliðum, sem reiknaðir voru til tollverðs við 

innflutning til landsins. 

Dæmi: Vinnuvél sú, sem áður var minnzt á, er flutt út eftir 16 mánaða notkun hér 
á landi. Verðgildi vélarinnar við útflutning er kr. 21 600.00, og til tollverðs 
við endurgreiðslu reiknast 21 600 = 10000 == kr. 11 600.00. Endurgreiddur 
tollur verður samkvæmt þessu 11.6/44 af áður greiddum tollum. 

Framangreindar matsreglur eru bindandi, og er ekki hægt að krefjast yfirmats. 

8. 
Við ákvörðun tollverðs skal hafa til hliðsjónar eftirfarandi skrá yfir áætlaðan 

endingartíma algengustu vinnuvéla, miðað við venjulega notkun þeirra (1200—2000 
klst. á ári). Hafi notkunartími að marki verið annar, ber að taka tillit til þess.
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Endingartími Meðalnotkun 

Vinnuvél ár klst./ár 

Ýtur ........0...0.0 0 5 2000 
Gröfur minni en 1 cu yd ................ 4 2000 
Gröfur 12 cu yd .........000 0... 5 2000 
Gröfur stærri en 2 cu yd ................ 6 1600 
„SCTAPEFSÝ ........... 0 5 2000 
Loftþjöppur 200 cfm eða minni .......... 4 1200 
Loftþjöppur stærri en 200 efm ........... 5 1200 
Lofthamrar og borar .................... 3 1200 
Loftslöngur „...........0..00 000. 2 1200 
Borvagnar .........0.00000 000 6 1400 
Flutningabílar og dráttarvélar ........... 5 2000 
Flutningabílar stærri en 16 tonn ......... ð 1600 
Mulningsvélar .........0...00.0. 00. 6 1400 
Valtarar, sjálfdrifnir, tvíása ............. 6 2000 
Valtarar, dregnir, einása ................. 3 1400 
Steypustöðvar ..........0... 0... 5 1400 
Steypubílar „......0.0.0.00 000 4 2000 
Steypublöndunarvélar .............0...... 4 1400 
Steypudælur ..........0.0. 0... 4. 1400 
Steypuvagnar .........0.000 00. 3 1400 
Titrarar, rafknúnir .........0.0.. 00. 4. 1600 

Titrarar, aðrir ................ 0 3 1600 
Stálmót .......0.. 0. 4 1400 
Kranar, hreyfanlegir, minni en ö t ....... 4 1600 
Kranar, hreyfanlegir, 515 t ............ 5 1600 
Kranar, stærri en 19 t ......000.0....0... 6 1400 
Asfaltstöðvar ........2.0000 00 6 1200 
Malbikunarvélar (útlagningarvélar) ....... 4. 1600 
Rafstöðvar, hreyfanlegar ................. 6 1600 
Dælur, rafknúnar .........0..000 000... 6 1200 

Dælur, aðrar ..........000 00. 5 1200 

4. 
Framangreindar reglur eru settar samkvæmt heimild í 8. og 10. gr. laga um 

tollskrá o. fl. nr. 1 11 febrúar 1970. 

Fjármálaráðuneytið, 6. apríl 1970. 

F. hr. 

Jón Sigurðsson. 
Björn Hermannsson. 

B39
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AUGLÝSING 

um sérlyf samþykkt til upptöku í sérlyfjaskrá. 

Frá og með 15. janúar 1970 hafa eflirtalin sérlyf verið samþykkt til upptöku í 
sérlyfjaskrá: 
A. Ný sérlyf: 

Ágedal nr. 1208, Bayer, töflur, stungulyf. 

Effortil Prolongatum nr. 1183'), Boehringer, töflur. 
Glucophage nr. 1229, Rona, töflur. 
Jadit nr. 1209, Hoechst, lausn, duft, smyrsli, úðalvf. 

Jadit Cum Hydrocortison nr. 1210, Hoechst, lausn, smyrsli. 
B. Ný form áður skráðra sérlyfja: 

Fuecidin nr. 17"), Leo, sáralín. 

*) Skráð til tveggja ára. 

Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 16. janúar 1970. 

Nr. 61. . 24. febrúar 1970. 

AUGLÝSING 

um sérlyf samþykkt til upptöku í sérlyfjaskrá. 

A. Frá og með 17. febrúar 1970 hafa eftirtalin sérlyf verið samþykkt til upptöku 
í sérlyfjaskrá: 
1. Ný sérlyf: 

Sinequan“), nr. 1240, Pfizer, hylki, 10 mg, 25 mg og 50 mg. 
Slow-K, nr. 1251, Ciba, töflur, 0,6 g. 

Synacthen Depot, nr. 1139, Ciba, stungulyf, 1 mg/ml. 

Tolisan, nr. 1132, Upjohn, töflur, 0,25 g. 
2. Ný form áður skráðra sérlyfja: 

Gynergen, nr. 379, Sandoz, stungulyf, 0,5 mg/ml. 

3. Sérlyf, áður skráð til tveggja ára, nú skráð án sérstakra tímatakmarkana: 
Pyopen, nr. 1037, Beecham, stungulyf. 

B. Frá og með 20. febrúar 1970 hafa eftirtalin sérlyf verið samþykkt til upptöku 
í sérlyfjaskrá: 

Ný sérlyf: 
Dalacin*), nr. 1234, Upjohn, hylki. 

Esbatal nr. 1232, Wellcome, töflur, 10 mg. 

Mvambutol, nr. 932, Cvanamid, töflur, 0.1, 0.2, 04 g. 
Parenabol, nr. 1256, Ciba, stungulyf, 25 mg/ml. 

2. Ný form áður skráðra sérlyfja: 
Haloperidol, nr. 813, Mekos, töflur, 4 mg. 

3. Sérlyf, áður skráð til tveggja ára, nú skráð án sérstakra tímatakmarkana: 
Arlef 100, nr. 955, Parke-Davis, hylki. 
Demigran, nr. 792, Leo, töflur. 
Librax, nr. 129, Roche, töflur. 

*) Skráð til tveggja ára. 

Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 24. febrúar 1970.
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AUGLYSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 hefur eftirfarandi 

verið ákveðið: 

1. 

9 

3. 

4. 

lo
 

Eg
 

Bifreiðastöður verða bannaðar í Túngötu að norðanverðu frá Garðastræti að 

Hrannarstiíg. 
Einstefnuakstur verður á Túngötu til vesturs frá Hofsvallagölu að Bræðra- 

borgarstig. 
Bifreiðastöður verða leyfðar beggja vegna götunnar. 
Zinstefnuakstur verður á Hrannarstís til norðurs frá Túngötu að Öldugðlu og 

bifreiðastöður leyfðar beggja vegna götunnar. 
Bifreiðastöður verða bannaðar í Garðastræti öllu frá Túngötu að Vesturgötu. 

Stöðumælar verða settir upp í BRánargötu, Bárugötu og Öldugötu, þrír til finm 

mælar á hverjum stað næst Garðastræti. 
Stöðumælar verða settir upp á bifreiðastæði við Garðastræti á þau fjögur stæði, 

sem snúa að götunni og koma þeir í stað stöðumæla vestan Garðastrætis, næst 

Vesturgötu. 
Bifreiðastöður verða bannaðar við Hlemm, þar sem nú eru stöðumælar. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 9. april 1970. 

Sigurjón Sigurðsson. 

4. apríl 1970. Nr. 63. 

TILKYNNING 

um breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur. 

Samkvæmt ósk borgarstjórnar Reykjavíkur hefur skipulagsstjórn ríkisins hinn 
6. apríl 1970 staðfest eftirtaldar breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur, sem stað- 
fest var 3. júní 1967: 

1. 

19 

Reiturinn milli Suðurgötu, Kirkjugarðsstígs, Garðastrætis og Túngötu: 

Í stað notkunarinnar „íbúðarbyggð“ komi „íbúðar- og skrifstofubvggð“. 

Reiturinn milli Mýrargötu, Brunnstíss, Nýlendugötu og Seljavegar: 

Í stað notkunarinnar „íbúðarbyggð“ komi „Verzlanir og iðnaður“. 

Reiturinn milli Suðurlandsbrautar, Grensásvegar, Ármúla og Vegmúla: 

Í stað nýtingarhlutfallsins „0.5% komi nýtingarhlutfallið „0.75“. 
Í stað notkunarinnar „iðnaður“ komi „iðnaður og skrifstofur“. 

Staðfesting þessi er gerð samkvæmt ákvæðum í 19. gr. laga nr. 19/1964 og til- 
kynnist hérmeð öllum er hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. apríl 1970. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Hallgrímur Dalberg.
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AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 hefur eftirfarandi 
verið ákveðið: 

sinstefnuakstur verður á Aðalstræti til suðurs frá Austurstræti að Kirkju- 
stræti og í Pósthússtræti til norðurs frá Vallarstræti að Hafnarstræti. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 6. marz 1970. 

Sigurjón Sigurðsson. 

Nr. 65. 10. marz 1970. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Hafnarkauptún í Hornafirði. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Takmörk hafnarinnar eru að vestan Suðurfjörur, frá Hornafjarðarósi inn að 

Melatanga. Þaðan hugsuð lína beint í Leiðarhöfða. Þaðan takmarkast höfnin af 
strandlengjunni sunnan Hafnarkaupstúns, austur á Heppu. Þaðan beina línu í syðsta 
tanga Ægissíðu og þaðan í austasta tanga hennar. Frá Ægissíðu eru takmörkin beina 
línu austast í Mikley og út í Austurfjörur og eftir Austurfjörum vestur að Horna- 
fjarðarósi. 

11. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Hafnarhrepps hefur á hendi stjórn hafnarmála undir stjórn þess 

ráðuneytis, sem fer með hafnamál. 
  

3. gr. 
Í hafnarnefnd eisa sæti 5 menn, kosnir af hreppsnefnd á sama hátt og aðrar 

fastanefndir. Varamenn eru jafnmargir. Nefndin kýs sér sjálf formann. 
Hafnarnefnd annast alla framkvæmd hafnarmála og hefur á hendi eftirlit með 

höfninni, sér um viðhald og umbætur og stýrir framkvæmdum. Hún annast fjár- 
hald hafnarinnar og reikningsskil f. h. hreppsnefndar og sér um að reikningar hafn- 
arsjóðs séu endurskoðaðir á sama hátt og reikningar sveitarsjóðs. 

4. gr. 
Hafnarnefnd ræður starfsmenn hafnarinnar. 

Allar meiri háttar ákvarðanir hafnarnefndar, er varða fjármál hafnarinnar, skal 
senda hreppsnefnd til fullnaðar afgreiðslu.
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III. KAFLI 

Um almenna reglu. 

ð. gr. 

Höfnin merkir í kafla þessum allt hafnarsvæðið. 

6, gr. 

Hafnarnefnd sér um að gætt sé reglu á höfninni og við hana. Er öllum skylt 

að hlýða boði hennar og banni tafarlaust, eða þeirra starfsmanna, er hún setur til 

þess að gæta reglu, eða hafa umsjón með höfninni. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönnum hafnarinnar, getur hann 

kært það fyrir hafnarnefnd eða hreppsnefnd, en skipun starfsmannsins ber að hlýða 

þegar í stað. 
7. gr. 

Þeim, sem ekkert erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, ef þeir 

með því tefja fermingu eða affermingu eða önnur störf, sem þar eru unnin. Einnig 

má banna þeim umferð um hafnarsvæðið. 

8. gr. 

Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum í höfninni. Í 

skipum, sem flytja eldfim efni, má ekki kveikja eld eða ljós, nema fyllstu varúðar 

sé gætt. 
Tóbaksreykingar eru bannaðar í þeim skipum, og á því svæði, sem unnið er að 

fermingu eða affermingu eldfimrar vöru. 

Bannað er að sjóða tjöru, bik, fernisolíu eða annað, sem eldhætia getur stafað 

af í skipum í höfninni eða landi hafnarinnar, nema með sérstöku leyfi hafnar- 

nefndar. 
Benzin og tómar benzintunnur eða önnur eldfim efni má ekki geyma á bryggj- 

um eða við höfnina. 
Bannað er að skjóta af byssum eða öðrum skotvopnum við höfnina eða á henni. 

9. gr. 
Bannað er að kasta í höfnina úrgangsolíu, kjölfestu, fiski, fiskúrgangi, vírum, 

tógum, umbúðum eða öðru þess háttar. Skal það flutt þangað, sem hafnarnefndin 

vísar til. 
Í landi hafnarinnar má ekki taka kjölfestu, grjót eða sand nema með leyfi hafn- 

arnefndar. 
10. gr. 

Á landi hafnarinnar má ekki smíða ný skip, eða framkvæma viðgerðir á eldri 

skipum, eða leggja skipum í fjörur hafnarinnar, nema með leyfi hafnarnefndar og 

með þeim skilmálum, sem hún setur. 

IV. KAFLI 

Um hafnsögu og legu skipa í höfninni. 

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

12. gr. 

Hvert það skip, sem ætlar til hafnarinnar og nota vill hafnsögumann, skal gera 

tm það boð til hafnsögumanns, eða skrifstofu hafnarinnar. Er hafnsögumanni skylt
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að fara til móts við skipið út fyrir Hornafjarðarós, eða þangað, sem fært þykir 
vegna veðurs eða annarra ástæðna, að dómi hafnsögumanns. Vísar þá hafnsögu- 
maðurinn skipinu leið til hafnar og má ekki yfirgefa það án samþykkis skipstjóra, 
fyrr en skipið er lagzt við festar í höfninni. Heimilt er hafnsögumanni, meðan hann 
hefur ekki lokið starfi sínu, að banna hverjum þeim, sem ekki á lögmætt erindi, að 
koma á skipsfjöl. Meðan hafnsögumaður dvelur um borð, ber skipinu að sjá honum 
fyrir fæði. 

Ef sjúkdómur er á skipi, eða ástæða Hl að ælla að sótthætta geti stafað frá 
því, ber hafnsögumanni að stuðla að því, að fylgt sé reglum um varnir gegn því, 
að næmir sjúkdómar berist til landsins. 

13. gr. 
Ef skip, sem ekki hefur hafnsögumann um borð, kemur í höfnina, skal skip- 

stjóri tafarlaust snúa sér til hafnarnefndar, sem segir til, hvar skipið megi liggja. 
Ekkert íslenzkt skip, sem er stærra en 300 brúttó rúmlestir og ekkert erlent 

skip má fara inn í höfnina, eða út úr henni, án þess að hafnsögumaður sé um borð. 
Hafnarnefndin getur þó veiti undanþágu frá þessu ákvæði. 

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

festarauga. Leggist skipið við bryggju eða hafnarbakka, skal hliðarbátum, vörpu- 
hlerum og þess háttar tækjum, snúið inn fyrir borðstokinn, þannig að eigi valdi 
truflun fyrir aðra umferð. 

15. gr. 
Venjulega er skipum heimilt að leggjast að br Sggjuum í þeirri röð, sem þau koma 

inn í höfnina. Þó skulu póst- og farþegaskip, er sigla eftir fastri ferðaáætlun, að 
jafnaði eiga forgangsrétt við bryggju og verða önnur skip að víkja meðan þau eru 
afgreidd. 

Verði ágreiningur um þetta atriði, ræður hafnarnefndin í hvaða röð skip koma 
að bryggju. 

16. gr. 
Ekkert skip má liggja annars staðar við byrggju, eða hafnarbakka, en þar sem 

hafnarnefndin eða starfsmenn hafnarinnar hafa ákveðið. 
Þeir geta einnig vísað skipum frá bryggju, ef þeir álíta það nauðsynlegt vegna 

veðurs eða af öðrum ástæðum. 

17. gr. 
Eigi má festa skipum við bryggju eða hafnarbakka, nema við festarhringi eða 

festarstólpa. Festum skal þannig fyrir komið, að þær hindri sem minnst umferð á 
bryggjum eða uppfyllingum. Þar sem eigi verður hjá því komizt, að festar liggi yfir 
bryggju, skal varúðarmerkjum komið fyrir á festar taugum. 

18. gr. 
Ekki má láta aflvélar skipa ganga með svo miklu afli að það valdi öðrum skip- 

um hættu eða óþægindum. 

19. gr. 
Ef skip lendir á grynningum, eða sekkur, þar sem það að áliti hafnarnefndar 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar eða umferð A hana, skal færa það burt, svo 
fljótt sem auðið er. Verði dráttur á því, getur hafnarnefndin látið færa skipið á 
kostnað eiganda og er henni heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum 
ef nauðsyn krefur.
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20. gr. 

Í hverju skipi, að undanskildum skipum, sem hafa leyfi hafnarnefndar til að 

liggja mannlaus í höfninni, skal jafnan vera einn maður, að minnsta kosti, er geti 

tekið á móti fyrirskipunum hafnarstarfsmanna og framkvæmt þær. 

Ef eigandi, skipstjóri eða umráðamaður skips, tregðast við að hlýða boðum 

hafnarnefndar, eða starfsmanna hafnarinnar, um að flytja skip sitt, festartaugar eða 

strengi, er heimilt að gera það á kostnað og ábyrgð eiganda eða umráðamanns. 

V. KAFLI 

Um umferð um höfnina. 

21. gr. 

Ekki má sigla hraðar en með 3 mílna ferð um leiðina út og inn frá Mikleyjarál að 

bryggjum. 

22. gr. 

Ekki má leggja skipum við dufl eða akkeri í höfninni. Skip mega ekki leggja svo 

út frá sér strengi eða önnur festartæki, að það tálmi umferð um höfnina. 

Hafnarnefndin getur þó veitt undanþágu frá þessu ákvæði. 

23. gr. 

Bannað er að leggja veiðarfærum í höfnina, þar sem það getur hindrað greiða 

umferð um hana. 

VI. KAFLI 

Um fermingu og affermingu. 

24. gr. 

Skip, sem ekki ferma eða afferma, mega aldrei liggja svo í höfninni, að það 

tálmi fermingu eða affermingu annarra skipa. 

25. gr. 

Sé vinnu við skip eigi haldið áfram með hæfilegum hraða, að dómi hafnar- 

nefndar, eða ef hlé verður á að nauðsynjalausu, ber skipinu að víkja fyrir öðrum 

skipum, ef hafnarnefnd krefst þess. 

26. gr. 

Ef nauðsyn ber til að skipum, sem ferma eða afferma, sé lagt hverju við hlið- 

ina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra skipa, sem utar liggja, yfir þilfar hinna 

á bjálkabrúm eða með öðrum hætti. Svo er og skipshöfn og farþegum þeirra skipa, 

er utar liggja, heimil nauðsynleg umferð un, þilför þeirra skipa, er nær liggja. 

27. gr. 

Álíti hafnarnefndin að hætta geti stafað af fermingu eða affermingu eldfimrar 

vöru, getur hún stöðvað verkið, þar til gerðar hafa verið nauðsynlegar varúðar- 

ráðstafanir. 

Um umferð um höfnina. 

28. gr. 

Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal eigandi vöru eða afgreiðslu- 

maður láta ræsta bryggju þá eða uppfyllingu, sem notuð hefur verið. Sé það van- 

rækt, má láta gera það á kostnað eiganda eða afgreiðslumanns vörunnar.
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29. gr. 
Þeir munir eða vörur, sem affermdar eru eða látnar í skip, mega ekki liggja á 

bryggjum eða uppfyllingum og eigi annars staðar á landi hafnarinn: ar, en þar sem 
hafnarnefnd ákveður. 

Heimilt er að taka gjald eftir vörur, sem lálnar eru lig sja á landi hafnarinnar. g 55 

VII. KAFLI 
Um mannvirki einstakra manna og félaga innan hafnarinnar. 

30. gr. 
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera á sjó fram bryggjur 

eða önnur mannvirki, né heldur breyta eða auka við þau mannvirki, sem fyrir eru, 
og ekki fylla upp eða dýpka frá landi, nema hreppsnefnd hafi veitt samþykki sitt 
til þess, að fengnum tillögum hafnarnefndar, g gildir leyfið aðeins til tveggja ára. 
Úrskurði hreppsnefndar má skjóta til ráðuneytisins. 

Sá, sem fengið hefur leyfi til að gera slíkt mannvirki, skal halda því svo vel 
við, að engin hætta geti stafað af því. 

91. gr. 
Við bryggjur eða uppfyllingar einstakra manna og félaga innan hafnarinnar, 

hafa skip rétt til að leggjast að í sömu röð og þau koma inn og sækja um það. Þó 
, skulu skip, sem sigla eftir fastri áætlun. hafa forgangsrétt, næst eiganda. 

32. gr. 
Við bryggjur einstakra manna og félaga, seim skipum. er ætlað að leggjast að, 

getur hafnarnefnd krafizt að sé umsjónarmaður, sem hún tekur gildan. 

3ð. gr. 
Um lýsingu slíkra mannvirkja, þrifnað á þeim og Vmis nauðsynleg áhöld, svo 

sem stiga, landgöngubrýr, björgunartæki o. s. frv. fer eftir þeim fyrirmælum, er 
hafnarnefnd setur á hverjum tíma, og gilda jafnt fyrir allar bryggjur og uppfyll- 
ingar innan hafnarinnar. 

VIII. KAFLI 

Um hafnargjöld. 

34. gr. 
Öl skip, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin, skulu greiða hafnargjöld í hvert 

sinn, er þau koma til hafnarinnar, með þeim úr ndantekningum er síðar greinir. 
Gjaldið reiknast af hálfum rúmlestum í heilum krónum, og skal hálfur eða meira 
teljast sem heill, en minna Þroti sleppt. 

35. gr. 
Undanþegin lesta- og bryggjugjöldum eru /ærðskip, vitaskip, björgunarskip 

og rannsóknarskip, nema erindi þessara skipa til hafnarinnar sé annað en að framan 
greinir. Enn fremur skip, sem leita hafnar vegna óveðurs eða sjóskaða, ef þau hafa 
ekki samband við land. 

Lestargjald. 

36. gr. 
a. Skip, heimilisföst í Hafnarkauptúni, skulu greiða lestargjald einu sinni á ári, 

29 krónur af hverri brúttórúmlest, þó eigi minna en 460 krónur á ári. Opnir 
bátar skulu greiða 290 krónur á ári.
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b. Aðkomuskip, sem stunda fiskveiðar frá Hafnarkauptúni, skulu greiða lestar- 

gjald 7 krónur fyrir hvern mánuð eða hluta úr mánuði. 
c. Öll önnur skip, skulu greiða 250 krónur af hverri brúttórúmlest, nema strand- 

ferðaskip, sem sigla eftir fastri áætlun, greiða 1.15 krónu af brúttórúmlest. 

Bryggjugjald. 

37. gr. 
a. Öll skip, sem leggjast að bryggju, eða skipi, sem víð hana liggur, skulu greiða 

50 aura af hverri brúttó rúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, 
þó eigi minna en 30 krónur á sólarhring. 

b. Skip, sem greiða lestargjöld samkvæmt 36. gr. a og b, greiða ekki bryggjugjald. 
c. Bryggjueigendur greiða ekki bryggjugjald af sínum eigin fiskiskipum. 
d. Fyrir sérstaka notkun á hafnarbryggjum og uppfyllingum, svo sem aðgerð, 

síldarsöltun o. fl, skal greiða gjald, sem hafnarnefnd ákveður hverju sinni. 

Vatnsgjald. 

38. gr. 
Fyrir vatn til skipa greiðist gjald, sem hreppsnefnd ákveður. 

Hafnsögugjald. 

39. gr. 
Öll skip, sem til hafnarinnar koma og nola hafnsögumann, skulu greiða hafn- 

sögugjald sem hér segir: 
a. Við komu skips til hafnarinnar 400 krónur fyrir hvert skip, og auk þess gjald, 

1 krónu fyrir hverja brúttó rúmlest. 
b. Við brottför frá höfninni, 300 krónur fyrir hvert skip og auk þess 60 aura fyrir 

hverja brúttó rúmlest. 
c. Fyrir leiðsögu um höfnina 300 krónur fyrir hvert skip og auk þess 30 aura 

fyrir brúttó rúmlest. 
d. Fyrir að vera úti í skipum skal greiða 1000 krónur fyrir hvern sólarhring, þar 

til hafnsögumaður er kominn heim. Sama gjald greiðist ef hafnsögumaður þarf 
að fara með skipinu til annarra hafna. Auk þess greiðist ferðakostnaður heim. 

e. Skip, sem ekki eru skráð í Hafnarkauptúni, en sigla eftir föstum áætlunum, 
skulu því aðeins greiða hafnsögugjald. að þan noti hafnsögumann. 

IX. KAFLI 

Vörugjald. 

40. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum. svo og skepnum, sem fluttar eru á land 

eða úr landi, eða úr einu skipi í annað, innan hafnarinnar, með þeim undantekn- 
ingum er síðar getur. 

41. gr. 
Ef vörur, sem samkvæmt farmskrá skips eiga að fara tl annarra hafna, en 

látnar eru á land um stundarsakir, skal aðeins greiða vörugjald, þegar vörurnar eru 
látnar í land. 

42. gr. 
Undanþegnar vörugjaldi eru þessar vörur: 

a. Vörur, sem látnar eru á land um stundarsakir vegna skemmda á skipi. 

bh. Vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar, sem fluttar eru úr landi. 
B40
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c. Póstur og farangur ferðamanna. 
d. Vörur og tæki til hafnarinnar. 

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

ingu telst sem heil. Fara skal eftir farmskrá skips við útreikning vörugjalds, og er 
skipstjóra eða skipaafgreiðslu skylt að láta starfsmönnum eða skrifstofu hafnar- 
innar í té eftirrit af farmskrá skipsins, áður en ferming eða afferming hefst. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagnið, 
sem skip hans hefur fermt eða affermt. Þyki ástæða til, getur hafnarnefndin hve- 
nær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hún telur hentugast. Reynist 
vörumagnið meira en upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn. 

Ef ýmsar vörutegundir eru í sömu umbúðum og beri farmskrá ekki með sér 

greinilega sundurliðun, skal reikna vörugjald eftir þeirri tegund vöru, sem hæst 

gjald er af. 

44. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tltekur og greiðist 

gjald eins og þar segir. 
Ef vafi leikur á því, í hvaða flokki skuli telja vöru, skal sveitarstjóri skera úr, 

en úrskurði hans má áfrýja til hafnarnefndar. 

Vörugjaldskrá. 

45. gr. 
flokkur. Gjald kr. 3.00 fyrir hver 100 kg: 

Kol salt, sement, ís. 

2. flokkur. Gjald kr. 4.00 fyrir hver 100 kg: 
Kornvara og sykur í sekkjum og pökkum, fóðurvörur, áburður, garð- 

ávextir, mjólk. 
3. flokkur. Gjald kr. 5.00 fyrir hver 100 kg: 

Olíur og benzin í lausu máli og tunnum. 
4. flokkur. Gjald kr. 6.00 fyrir hver 100 kg: 

Sjávarafurðir, landbúnaðarvörur. 
5. flokkur. Gjald kr. 7.00 fyrir hver 100 kg: 

Byggingarvörur, girðingarefni, úlgerðarvörur, umbúðir um fisk og land- 
búnaðarvörur, efni til miðstöðva og raflagna, vatnspípur, smíðajárn, 
málningarvörur, smurningsolíur í litlum pakkningum. 

6. flokkur. Gjald kr. 18.00 fyrir hver 100 kg: 
Nýlenduvörur og önnur matvara, hreinlætisvörur, búsáhöld, vefnaðar- 

vara, bifreiðar og vélknúin tæki, varahlutir til véla. 
í. flokkur. Gjald kr. 30.00 fyrir hver 100 kg: 

Sælsæti, öl og gosdrykkir, hljóðfæri, sportvörur og allar aðrar vörur, 
sem gjald reiknast af eftir þyngd. 

8. flokkur. Gjald kr. 5.25 fyrir hvern 0.1 rúmmeter: 
Timbur, kork og önnur einangrunarefni. 

9. flokkur. Gjald kr. 6.80 fyrir hvern 0.1 rúmmeter: 
Húsgögn og allar aðrar vörur, sem gjald reiknast af eftir rúmmáli. 

10. flokkur. Gjald kl. 6.00 hver tunna: 
Sild, hrogn, garnir, saltkjöt. 

11. flokkur. Gjald kr. 4.00 hvert stykki: 
Tómar tunnur. 

þ
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12. flokkur. Gjald kr. 2.00 hvert stykki: 
Tómir ölkassar og mjólkurbrúsar. 

13. flokkur. Gjald kr. 18.00 hvert stykki: 
Stórgripir. 
Gjald kr. 6.00 hvert stykki: 
Kindur. 

14. flokkur. Aflagjald: 
% af verðmæti sjávarafla lögðum á land til vinnslu eða verkunar. 
Kaupandi, vinnsluaðili eða verkandi innheimtir gjaldið hjá innleggj- 
anda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs, þótt hann vanræki inn- 
heimtu þess hjá innleggjanda. 

Minnsta gjald í öllum flokkum er kr. 2.00. 

Ymis gjöld. 

46. gr. 
Fyrir geymslu á vörum í húsum eða á lóðum hafnarinnar, skal greiða það gjald, 

sem hafnarnefnd ákveður. 

47. gr. 
Fyrir lóðir og land hafnarinnar, geymsluhús eða verbúðir, sem leigt er einstök- 

um mönnum eða félögum, skal greiða leigugjald, sem ákveðið er með samningi. 

48. gr. 
Fyrir notkun á bátum og tækjum hafnarinnar og aðstoð, sem veitt er af starfs- 

mönnum hennar, skal greiða það gjald, sem hafnarnefnd ákveður hverju sinni. 

Á. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

49. gr. 
Sveitarstjóri sér um innheimtu allra gjalda til hafnarinnar. Gjöldin skal greiða 

í skrifstofu hreppsins. 

50. gr. 
Skipstjóri og eigandi skips bera ábyrgð á greiðslu hafnargjalda (skipagjalda). 

ér skipstjóra skylt að afhenda starfsmönnum hafnarinnar þjóðernis- og skrásetn- 

ingarskírteini skipsins, ef þess verður krafizt, og hefur hafnarsjóður haldsrétt í 

skipinu ung gjöldin eru greidd. 
Hafnargjöld falla í gjalddaga Þegar skipið er komið í höfnina nema þau gjöld, 

sem greiða ber einu sinni á ári samkvæmt 36. gr., en gjalddagi þeirra er 1. marz. 

öl. gr. 
Móttakandi greiðir vörugjald og leigu samkvæmt 46. gr. fyrir vörur, sem koma 

til hafnarinnar, en seljandi fyrir vörur, sem fluttar eru úr höfninni. Ef margir eiga 
vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa hafnarsjóði skil á 
greiðslunni. Ef skip hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri ábyrgð á greiðslu 
vörug gjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, er affermir. 

Vörugjöld falla í gjalddaga þegar skipið, sem vöruna flytur, er komið í höfn- 
ina, sem um aðfluttar vörur væri að ræða, en vörugjald af vörum sem fluttar eru 
frá höfninni, falla í gjalddaga, þegar vörurnar eru komnar á farmskrá. Skip- 
stjóra eða afgreiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar fyrr en gjaldið 
er greitt. 

Hafnarsjóður hefur og haldsrétt í vörum til tryggingar gjaldinu.
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52. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki og hafa þau sama for- 

sangsrétt sem önnur opinber gjöld. Hafnargjöld (skipagjöld) eru auk þess tryggð 
með lögveði í skipinu og sengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. 

Hafnargjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjöld, vatnsgjald, hafnsögugjald, gjald 

fyrir báta og tæki og aðra þá aðstoð, sem höfnin lætur í té fyrir skipið. 

KI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

oð. gr. 
Um skaðabótaskyldu vegna skemnda á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, fer eftir almennum reglum. 

Ef samingum verður eigi við komið um skaðabætur, skulu þær ákveðnar af 
tveimur óvilhöllum dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að 
krefjast yfirmats, en gera skal það áður en einn mánuður er liðinn frá því er undir- 
mati var lokið. Yfirmat skal framkvæmt af þremur óvilhöllum dómkvöddum mönn- 
um. Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, sem þess krefst, ef það gengur honum ekki 
í vil. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

54. gr. 
Nú veldur skip skemmdum í höfninni, eða skipstjóri verður brotlegur við ákvæði 

reglugerðar þessarar, og er þá skipinu óheimil brottför úr höfninni, þar til málið 

er útkljáð, nema fullnægjandi trygging sé sett fyrir greiðslu, að dómi hafnarnefndar. 

R * öð. gr. 
Enginn getur vænzt þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá lögreglustjóra, nema 

hann sanni, að hann hafi greitt gjöld sín til hafnarinnar, svo og sektir og skaðabætur, 
sem honum kann að bera samkvæmt reglugerð þessari. 

56. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa 

skipstjóra þess, en stýrimanni, ef skipstjóri er ekki á skipi. Ef stýrimaður er einnig 
fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af skipshöfninni skipunina og er það jafn- 
gilt sem skipstjóri hafi fengið hana sjálfur. 

57. gr. 
Heimilt er að neita þeim aðilum um aðstoð og afgreiðslu, sem eru í vanskilum 

við höfnina á einhvern hátt. 
58. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, allt að 100 000.00 krónum, nema 
þyngri refsing liggi við að lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð. 

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

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt hafnalögum nr. 48 29. apríl 1967, 
til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Hafnarkauptún í Hornafirði, nr. 289 

29. desember 1964. 
Samgönguráðuneytið, 10. marz 1970. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Kristinn Gunnarsson.
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HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Grundarfjörð. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 

Grundarfjarðarhöfn takmarkast af línu, sem hugsast dregin úr Spjararsnoppu, 

austan fjarðarins, beint í Flangasker og þaðan aftur í beina stefnu í svokallaðan 

Hamar, vestan við bæinn Krossnes á vesturströnd fjarðarins. Að öðru leyti tak- 

markast höfnin af strandlínu milli þessara sömu staða. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar og rekstur. 

2. gr. 

Sveitarstjórn hefur á hendi stjórn og rekstur hafnarinnar undir yfirumsjón 

samgönguráðuneytisins. 
Sveitarstjórn kýs á fyrsla fundi sínum 3 manna hafnarstjórn og jafnmarga 

til vara og skipar formann hennar og varaformann, sem boðar til funda í hafnar- 

stjórn og stýrir þeim. 
Kjörtímabil hafnarstjórnar skal vera hið sama og sveitarstjórnar. 
Hafnarvörður, eða sá sem sér um daglegan rekstur og eftirlit hafnarinnar, á 

sæti á fundum hafnarstjórnar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. 

3. gr. 
Til aðstoðar hafnarstjóra við daglegan rekstur hafnarinnar, eftirlit og umsjón, 

skulu vera svo margir starfsmenn, sem þurfa þykir. Hreppsnefnd skipar hafnar- 

stjóra, hafnarvörð eða umsjónarmann, og aðra fasta starfsmenn eftir tillögu hafn- 
arstjórnar og setur þeim erindisbréf, þar sem m. a. verksvið þeirra er ákveðið. 

Daglegan rekstur, framkvæmdir, eftirlit og umsjón annast hafnarvörður í sam- 

ráði við hafnarstjórn. 

TTT. KAFLI 

Um almenna reglu á höfninni og hafnarsvæðinu. 

4. gr. 
Skip telst í reglugerð þessari hvert fljótandi far. 

5. gr. 
Sérhver skipstjóri, sem á skipi sínu kemur á höfnina, að bryggju eða að 

hafnarbakka, skal gæta fyllsta öryggis í allri umferð á höfninni. Hann skal vera 
kunnugur ákvæðum reglugerðar hafnarinnar, svo og skipshöfn hans öll. Eintak 

af hafnarreglugerðum fæst afhent í skrifstofu hafnarinnar án endurgjalds og skal 
vera Í sérhverju skipi, er liggur á höfninni eða við bryggju eða hafnargarð. 

6. gr. 
Hafnarstjóri sér um að gætt sé reglu á höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða boði hans og banni svo og þeirra manna, er settir eru til að gæta
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reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönnum hafnarinnar getur hann 
kært fyrir hafnarstjórn, en skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

7. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er óheimilt að dvelja á landi hafnar- 

innar, tálmi þeir með því fermingu eða affermingu eða önnur störf, sem þar 
eru unnin. 

Banna má ónauðsynlegan akstur hvers kyns ökutækja um bryggjur og hafn- 
arbakka. 

8. gr. 
Skylt er að gæta ýlrustu varúðar í meðferð opins elds og óbyrgðra ljósa í skip- 

um á höfninni, sem flytja eldfim efni, sem sprengihætta stafar af. 

Hið sama gildir um tóbaksreykingar og ber, ef þurfa þykir, að banna þær á 
þeim stöðum, þar sem um eldhættu eða sprengihættu gæti verið að ræða. (Sjá 
21. gr.). 

9. gr. 
Ekki má kasta í höfnina, hvorki frá skipum né frá hafnarbakka eða bryggj- 

um, kjölfestu, ösku, dauðum fiski, fiskúrgangi, veiðarfærum, trossum, vírum, mat- 
arleifum, umbúðum eða neins konar rusli. Allt þess háttar skal flutt á þann stað, 
sem hafnarvörður vísar til. 

Ekki má láta olíur eða vatn mengað olíu renna í höfnina. Þegar olía er látin 
í skip eða losuð úr því, skal þess gætt að ekkert af henni renni í höfnina eða á 
hafnarmannvirki eða á þilfar skipsins. 

IV. KAFLI 

Um legu skipa í höfninni og afgreiðslu þeirra. 

10. gr. 
Þegar skip leitar hafnar. skal skipstjóri eða umboðsmaður skipsins tafarlaust 

snúa sér til hafnarstjóra, er vísar honum á legustað fyrir skipið. 
Leggist skipið við hafnarmannvirki, skulu landfestar bundnar, þar sem starfs- 

menn hafnarinnar segja til um. 

11. gr. 
Ef sjúkdómur er á skipinu eða ástæða þykir til að ætla að sótthætta geti 

stafað af því, ber hafnarstjóra að sjá um að fylgt sé þeim reglum, sem settar eru 
í lögum um varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands. 

12. gr. 
Skip, sem ekki er verið að ferma eða afferma, eða ekki er unnið við, mega 

aldrei liggja þannig á höfninni að þau tálmi vinnu við önnur skip og skal skylt 
að hlýða boðum starfsmanna hafnarinnar um hvert þau skuli flutt. Ef ekki er 
orðið við boðum starfsmanna hafnarinnar í þessum efnum er heimilt að færa 
skipið á kostnað eigenda. 

Brottfarartíma skipa skal skipstjóri tilkynna hafnaryfirvöldum með minnst 
tveggja tíma fyrirvara. 

13. gr. 
Sé nauðsynlegt talið að skipum, sem fermd eru eða affermd, sé lagt hverju 

við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra, er utar liggja yfir þilfar hinna, 
sem nær liggja.
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Skipshöfn og farþegum þeirra skipa, sem utar liggja, er einnig heimil nauðsyn- 

leg umferð um þilför þeirra skipa, sem nær liggja. 

14. gr. 
Í sérhverju skipi, sem ekki hefur leyfi hafnarvarðar til að liggja mannlaust á 

höfninni, skal jafnan vera að minnsta kosti Í maður, er getur tekið við fyrirskip- 
unum frá starfsmönnum hafnarinnar og framkvæmt þær í samræmi við það, sem 
reglugerð þessi byður. 

15. gr. 
Eigi má festa skipum við hafnarbakka eða bryggjur nema við fesltarhringa eða 

festarstólpa, að tilvísun hafnarvarðar. Séu landfestar úr járni, skulu þær vera 

klæddar þar sem þær hvíla á hafnarbakkanum eða bryggjunni. Festum skal þannig 
komið fyrir að þær hindri sem minnst umferð á bryggju eða hafnarbakka og skulu 
festar auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki hafnarverði þess 

ekki nægilega gætt, getur hann krafizt bess, að bætt sé úr því tafarlaust. 
Skylt er að hafa hlífar milli skips og hafnarbakka eða bryggju, óski hafnar- 

vörður þess. 

16. gr. 
Skip mega ekki láta vélarnar ganga af svo miklu afli að öðrum skipum eða 

hafnarmannvirkjum stafi af því hætta. 

17. gr. 
Ekki má krækja hökum í bryggjur eða hafnarbakka. Ekki má skip hleypa vatni 

á bryggju eða hafnarbakka, hvorki við þvott á þilfari né heldur, er þau hleypa 
burt vatni á annan hátt. Búa skal svo um með hlífum að vatnið fari beint í höfnina. 

18. gr. 
Ef skip, sem lendir á grynningum og sekkur, þar sem það að áliti hafnarstjórn- 

ar tálmar greiðri notkun hafnarinnar eða umferð um hafnarsvæðið, skal fjarlægja 
það svo fljótt sem við verður komið. Verði dráttur á því má hafnarvörður láta 
færa skipið burt á kostnað eiganda og er honum, ef nauðsyn krefur, heimilt að 
láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum. 

19. gr. 
Áður en kjölfesta er flutt á skip eða úr skipi, skal hafnarverði gert viðvart og 

ákveður hann þá hvar losun eða lestun kjölfestunnar fer fram. 
Við losun eða lestun á kjölfestu, sandi, kolum og öðru þess háttar, er skylt að 

hafa nægilega tryggar hlífar á milli skipsins og hafnarbakka, bryggjunnar eða 
bátanna, að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa eigi sætt, setur hafnarvörður stöðvað 
verkið, unz umbætur hafa farið fram. 

Skipstjóri skal sjá um, að kjölfesta sú, sem flutt hefur verið í land úr skipi 
hans, sé þegar í stað flutt burtu af löndunarstaðnum þangað, sem hafnarvörður 
vísar til. 

20. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu skal eigandi skips láta hreinsa bryggju 

þá eða hafnarbakka, sem notuð hefur verið, sé þess þörf. Farist það fyrir, skal 
hafnarstjóri sjá um að það sé gert, en eigandi farms eða skips greiði þann kostnað, 
er af því leiðir,
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V. KAFLI 

Um skip, sem lagt er í lægi. 

21. gr. 
Skipum má leggja í 1 á höfninni með sérstöku leyfi hafnarnefndar, sé þe Skipu leggja í lægi á höfnin ð töku leyfi haf fnd það 

sert undir umsjón hafnarvarðar, sem ákveður legustaðinn, legufærin og fyrirkomu- 
lag allt, er varðar lagningu skipsins. 

22. gr. 
Meðan skip liggur mannlaust í lægi á höfninni, skal ekki sjaldnar en einu 

sinni í mánuði fara út í það til að líta eftir hvort legufæri eða annað hefur farið 
úr lagi eða bilað. Ef svo reynist skal lagfæra það svo fljótt sem auðið er. 

Leyfi hafnarstjórnar til að leggja skipi í lægi, er bundið því skilyrði, að ef 
skipið sekkur láti eigandi þess taka það upp eða sprengja það sundur, svo að það 
skemmi ekki höfnina. 

Sé því ekki fullnægt innan tiltekins frests, getur hafnarstjórnin látið fram- 
kvæma verkið á kostnað eiganda. 

23. gr. 
Heimilt er að leggja skipi í lægi á höfninni, þó það sé mannlaust, sé það svo 

þétt, að áliti hafnarstjórnar, sem getur framkvæmt eða látið framkvæma á því 
rannsókn á kostnað eiganda, að ekki stafi af því nein hætta. 

Á skipum þessum skal tendrað ljós samkvæmt reglum þeim, sem settar eru Í 

alþjóðasjóferðarreglum um skip, er liggja fyrir akkeri. 
ður en skipstjóri fer af skipinu skal hann skriflega tilkynna hafnarstjórn 

um umsjónarmann, búsettan í því lögsagnarumdæmi, sem höfnin er í, sem skal 
hafa umsjón skipsins á hendi og skal skipstjóri ganga úr skugga um að hafnar- 
nefnd sé samþykk útnefningu umsjónarmannsins. Hafnarnefnd setur krafizt, ef 
henni finnst ástæða til, að umsjónarmaður hafi skipstjórnarréttindi og hafi bú- 
setu það nálægt hafnarsvæðinu að auðvelt sé að ná til hans í tæka tíð, ef færa 
þarf skipið eða til annarra þeirra aðgerða, er skipið snertir. 

Hafnarvörður beinir til umsjónarmanns öllum þeim fyrirskipunum, er skipið 
varða, en umsjónarmaður annað hvort framkvæmir fyrirskipanir eða sér um að 
þær séu framkvæmdar. Verði dráttur á því skal hafnarvörður láta framkvæma 
verkið á kostnað skipseiganda. 

VI. KAFLI 

Um fermingu og affermingu eldfimra vökva og sprengiefna. 

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

aðra álíka eldfima vökva, sprengiefni, svo sem púður, dýnamit, geomit eða þess 
konar efni, mega ekki fara inn á höfnina fyrr en tilkynnt hefur verið um farm til 
hafnarstjóra og afferming leyfð undir eftirliti brunavarða, ef til þess þykir ástæða. 
Um útskipun á sams konar farmi gilda sömu varúðarreglur. 

25. gr. 
Skip, sem hafa meðferðis þau efni, sem nefnd eru í næstu grein hér á undan, 

skulu, er þau koma inn á höfnina með þess konar farm, hafa á framsiglutoppi 
alþjóðlegt merkjaflagg með bókstafnum „B“ að degi til, en að næturlagi rautt 
ljós í stað þess. Merki skal hafa uppi svo lengi sem skipið er í höfn og um hættu 
getur verið að ræða. Skip, sem ekki hafa framsiglu skulu þess í stað reisa a. m. k. 
þriggja metra háa stöng, sem flagginu eða ljósinu skal komið fyrir á.
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VII. KAFLI 

Um gjöld til hafnarinnar. 

26. gr. 
Öll skip, sem eru 12 rúmlestir eða stærri, skulu greiða hafnargjöld til hafnar- 

sjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnarinnar. 
Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna eins og hún er mest 

meðan skipið hefur viðdvöl í höfninni. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta 
er sleppt. Undanþegin lestagjaldi og bryggjugjaldi eru herskip, skemmtiferðaskip, 
íslenzk vitaskip og varðskip. 

Strandferðaskip, sem sigla eftir fastri áætlun, greiða hálft lestagjald en fullt 
bryggjugjald ef þau koma að bryggju. Sérstök gjaldskrá gildir fyrir íslenzk fiski- 
skip allt að 400 rúmlestum. 

Lestagjald. 

27. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða lestagjald kr. 2,00 fyrir hverja brúttórúmlest í hvert sinn, er þau 
koma inn fyrir takmörk hafnarinnar, með þeim undantekningum, er áður getur. 
Lægsta gjald er kr. 100,00. 

Skip, sem leita til hafnar vegna óveðurs, sjóskaða eða skemmda á einhvern 
hátt, greiða ekki lestagjald, nema þau jafnframt fermi eða affermi einhverjar vörur. 

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

Bryggjugjöld. 

28. gr. 
Hvert skip, sem leggst við bryggju eða bólvirki, skal greiða bryggjugjald. Gjald- 

ið skal greiða fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring kr. 1,50 af hverri brúttó- 
lest, þó aldrei minna en kr. 100,00. 

Hafnargjöld fyrir íslenzk fiskiskip allt að 400 rúmlestir. 

29. gr. 
a. Opnir bátar greiði 500 kr. á ári. 
b. Fiskiskip, sem halda til í höfninni eða hafa uppsátur innan takmarka hafn- 

arinnar, þrjá mánuði samfleytt á almanaksárinu, eða lengur, skulu greiða kr. 
60.00 í lesta- og bryggjugjöld af hverri brúttó rúmlest á ári. Gjalddagi er 1. apríl 
eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá mánuði. 

c. Önnur fiskiskip, sem hafa fasta viðlegu um skemmri tíma í höfninni greiði kr. 
20.00 í lesta og bryggjugjald af hverri brúttó rúmlest á mánuði. 

d. Fiskiskip, sem ekki hafa fasta viðlegu í höfninni skulu greiða krónur 2.00 í 
lesta- og bryggjugjöld, fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem þau 
dvelja í höfninni. Þó greiðist þetta gjald ekki oftar en 10 sinnum á almanks- 
mánuði. 

Gjöld þau er um getur í grein þessari skulu greidd hvort sem skipin liggja við 
bryggju eða bólvirki eða utan á bátum eða skipum. 

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

skipað er út og upp á hafnarsvæðinu, með þeim undantekningum, er síðar getur. 
í FBAI
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31. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til umhleðslu og eiga 

því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft gjald. 

32. gr. 
Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Vörur, sem lagðar eru á land um stundarsakir vegna skemmda á skipi og vörur, 
sem settar eru á land og eiga að fara aftur með sama skipi, greiðist ekkert gjald. 

b. Olía, kol, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar, sem fluttar eru 
úr landi. Enn fremur salt og ís, sem flutt er úr landi í íslenzk skip til eigin 
notkunar. 

ce. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið á farmskrá. 
d. Bréfapóstur og farangur ferðamanna. 

Vörugjöld. 

33. gr. 
Vörugjöld skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr gjaldeiningu, 

sem nemur helmingi eða meira, telst heil gjaldeining. Fara skal eftir farmskrá skipa 
við ákvörðun og útreikning vörugjalds. Skipstjóri er skyldur til að láta hafnarstjóra 
í té eftirrit af farmskrá skips síns. Sé engin farmskrá fyrir hendi, skal skipstjóri 
gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem skip hans hefur fermt eða affermt. 

Þyki hafnarstjórn ástæða til, getur hún, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið 
á þann hátt, sem hún telur hentugast, svo sem vega afla á vog hafnarinnar gegn 
vigtargjaldi, sem hafnarnefnd ákveður. Reynist vörumagnið meira en upp var gefið, 
greiðir skipið kostnaðinn. Ef ýmsar vörutegundir eru Í sömu sendingu og beri fram- 
skrá ekki með sér greinilega sundurliðun í tegundir, skal reikna vörugjaldið eftir 
Þeirri tegund, sem hæst vörugjald ber. 

34. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá segir til um og 

greiða gjald, sem þar segir. Minnsta vörugjald skal vera 10 kr. Leiki vafi á í hvaða 
flokki skuli telja vöru, skal hafnarstjóri skera úr um það, en úrskurði hans má 
áfrýja til hafnarstjórnar. 

Vörugjaldskrá. 

35. gr. 
Brottfluttar og aðfluttar vörur: 

1. flokkur. Gjald kr. 4.00 fyrir hver 100 kg: 

Kol, koks, salt, tilbúinn áburður, fóðurvörur, kornvörur, matvörur í 
stórum umbúðum, garðávextir, steypustyrktarjárn, smíðajárn „steinefni 
til bygginga, sement, keðjur, kaðlar, vírar, veiðarfæri og aðrar þunga- 
vörur. 

„ flokkur. Gjald kr. 6.00 fyrir hver 100 kg: 
Olíur alls konar og benzín. 

3. flokkur. Gjald kr. 10.00 fyrir hver 100 kg: 
Vélar, varahlutir, rafmagnsvörur, miðstöðvarefni, vatnsrör og pípur, 
byggingavörur o. t. h. 

4. flokkur. Gjald kr. 12.00 fyrir hver 100 ks: 
Vefnaðarvörur og fatnaður úr hvers konar efni, efni til fatnaðar, skó- 
fatnaður, gosdrykkir, matvörur í smærri umbúðum, efnivörur til iðn- 
aðar. Vörur ó.t.a., sem reiknast eftir þyngd. 

t
o
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5. flokkur. Gjald kr. 3.50 fyrir 0.1 ten.m.: 
Trjáviður, húsgögn, hljóðfæri og aðrar vörur, sem reiknast eftir rúm- 

máli. 

Brottfluttar sjávarútvegs og landbúnaðarafurðir: 

6. flokkur. Gjald kr. 6.00 fyrir hver 100 kg: 
Hraðfrystur fiskur og ísaður, saltfiskur, fiskimjöl, síldarmjöl, lýsi. 

7. flokkur. Gjald kr. 8.00 fyrir hver 100 kg: 
Sild og hrogn í tunnum. 

8. flokkur. Gjald kr. 8.00 fyrir hver 100 kg: 
Skreið, niðursuðuvörur og aðrar útfluttar afurðir ó.t.a. 

9. flokkur. Gjald fyrir hvert stykki: 
Stórgripir .........0..0..0 0000. 0 kr. 30.00 
Sauðfé, loðdýr .........0.0.000%0 0000 — 10.00 
Tómar tunnur og kassar o. þ. h. ............ — 4.00 

10. flokkur. Gjald 0.75% af verðmæti afla (aflagjald), lögðum á land á hafnarsvæð- 
inu til vinnslu, verkunar eða brottflutnings. Fiskkaupanda ber að al- 
henda hafnarstjóra skýrslu um keyptan afla mánaðarlega. Aflagjaldið 
fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Fiskkaupanda ber að 
standa skil á greiðslu aflagjalds mánaðarlega. 

Ýmis gjöld til hafnarinnar. 

36. gr. 
Fyrir að leggja skip eða bát í fjöru hafnarinnar til hreinsunar eða aðgerðar 

skal greiða kr. 0.50 af hverri brúttólest skipsins eða bátsins fyrir hvern sólarhring 

eða hluta úr sólarhring, þó aldrei minna en kr. 50.00. 

97. gr. 
Fyrir að leggja vörur, sem affermdar eru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 

1.00 fyrir hvern fermetra af landi því, sem varan liggur á, fyrir hvern sólarhring 
talið frá öðrum degi eftir að affermingu er lokið. Sama gjald skal greiða fyrir vörur, 
sem fluttar eru á land hafnarinnar og fara eiga í skip. 

38. gr. 
Fyrir lóðir hafnarinnar, geymsluhús og önnur mannvirki, sem eru leigð ein- 

stökum mönnum eða félögum um lengri tíma, skal greiða gjald, sem ákveðið verður 
með samningi: 

a. Leigutaki greiði sjálfur rafmagn og upphitun á leiguhúsnæði sínu. 
b. Húsaleigu skal greiða fyrirfram og skal fyrsti gjalddagi vera 2. janúar ár hvert. 
c. Réttur til innheimtu á húsaleigu í verbúðum er sami og á öðrum hafnargjöld- 

um, og hefur höfnin rétt til þess að kyrrsetja báta og afla þeirra til greiðslu á 
húsaleigu, upphitun og rafmagni og einnig viðgerðarkostnaði, sem leigjandi 
telst eiga að greiða. 

d. Öllum skemmdum, sem kunna að verða á verbúðunum eða íbúðum, ber leigu- 

taki fulla ábyrgð á, og skal hann bæta þær að fullu. Fulltrúi frá hreppsnefnd 
og hafnarnefnd skal fylgjast með ástandi hússins og ganga eftir, að gert sé við 
skemmdir eða láta gera við skemmdir á kostnað leigutaka. 

39. gr. 
Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og ekki 

er talin falla undir gjöld, sem hér eru að framan talin, skal greiða samkvæmt reikn- 
ingi frá hafnarnefnd.
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Um innheimtu og greiðslu gjalda. 

40. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu hafnargjalda, og skal greiða gjöldin þar. 

41. gr. 
Skipstjóri, formaður eða eigandi ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. Hafnar- 

sjóður hefur haldsrétt í skipum, unz hafnargjöld eru greidd. Þegar gjalddagar eru 
ekki ákveðnir í reglugerð þessari, skal greiða gjöldin áður en skipið fer burt úr 
höfninni. 

42. gr. 
Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar samkv. 12. og 13. gr. greiði 

móttakandi af vörum, sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 
Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 

eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga þegar byrjað 

er að afferma skipið. 

Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 
daga, þegar vörurnar eru komnar í skip. 

Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörunum eða andvirði þeirra, unz gjaldið er 
greitt. 

43. gr. 
Leigu af lóðum hafnarinnar greiðir samningsaðili. 

44. gr. 
Gjald fyrir að nota krana, sporbrautir eða önnur tæki og áhöld greiðir sá, sem 

semur við hafnarstjóra um afnotin. 

45. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki og hafa þau forganss- 

rétt sem önnur opinber gjöld, sbr. 83. gr. b. tölulið 3, skiptalaganna. Auk þess eru 
skipagjöld trvggð með lögveði í skipinu og gengur það veð í tvö ár fyrir samnings- 
veðskuldum. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjöld, brygsjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

46. gr. 
Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar, tækj- 

um og útbúnaði, fer eftir almennum reglum. 
Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, skulu þær ákveðnar af 

2 óvilhöllum, dómkvöðdum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að krefjast 
yfirmats, en gera skal það áður en 1 mánuður er liðinn frá því er matsgerð er lokið. 
Yfirmat skal framkvæma af 3 óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við 
yfirmat greiði sá, sem krafðist vfirmats, ef það gengur ekki honum í vil. Að öðrum 
kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

47. gr. 
Engum, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

gerð þessari heimilast að fara burt úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema 
hann setji tryggingu, sem hafnarstjóri tekur gilda.
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48. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt þessari reglugerð heimilast að gefa forráða- 

mönnum skips, skal gefa stýrimanni, ef skipstjóri er ekki á skipinu og eigi heldur 

umboðsmaður hans skv. 10. gr. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum 

öðrum af skipshöfninni skipunina og er það jafngilt því, sem skipstjóri hefði fengið 

skipunina sjálfur. 
49. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 100000.00 krónum, nema 
þyngri refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð. 

50. gr. 
Með mál út af reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt hafnalögum nr. 48 frá 29. apríl 

1967, til að öðlast gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um hafnargjöld fyrir Grundarfjarðarhöfn 

nr. 106 27. júlí 1962 og breytingar frá 25. april 1966. 

Samgönguráðuneytið, 8. apríl 1970. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

13. febrúar 1970. Nr. 67. 

SAMÞYKKT 

fyrir vatnsveitufélag Litla-Árskógssands. 

1. gr. 

Félagið heitir Vatnsveitufélag Litla-Árskógssands. Heimili þess og varnarþing 

er í Árskógshreppi Eyjafjarðarsýslu. 

2. gr. 
Tilgangur félagsins er að sjá þorpinu fyrir vatni. 

3. gr. 
Skylt er öllum þeim, sem eiga hús á félagssvæðinu, að vera meðlimir Vains- 

veitufélagsins, nema til komi ákvæði 23. gr. 2. töluliðs vatnalaga nr. 15 20. júní 

1923, og skal hver húseigandi greiða um leið og hann gerist félagsmaður, óafturkræft 

stofngjald til félagsins sem fylgifé húseignarinnar, að upphæð að minnsta kosti 

kr. 500.00, enda telst hann ekki fullgildur félagsmaður fyrr en sú greiðsla hefur 
verið af hendi innt. Vilji einhver húseigandi leggja fram hærra stofngjald, skal 
hann tilgreina upphæð þess um leið og hann gerist félagsmaður. 

Vatnslögn í fjós, þvottahús, sem áföst eru við íbúðarhús, og aðra smáskúra, 
sem í þarf vatn og eingöngu eru til heimilisnotkunar, telst undir sama stofngjald 
og íbúðarhúsið, en af innlögn í öll hús, er heyra undir sjálftæðan rekstur, skal 
greiða stofngjald. Félagsskylda samkvæmt 1. málsgr. er því skilyrði háð, að húseig- 

anda séu látin í té afnot af vatni því, sem félagið hefur umráð yfir á hverjum 

tíma. 
4. gr. 

Rétt er að taka nýja meðlimi í félagið, ef lögmætur félagsfundur samþykkir, 
enda sé slíks máls getið í fundarboði. Hinn nýi félagsmaður skal greiða að sínum 
hluta, frá því er hann gekk í félagið, öll gjöld, sem á félaginu hvíla og með sama
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hætti sem aðrir félagar, nema öðruvísi semji. Sjálfur skal hann kosta allar þær fram- 
kvæmdir, sem nauðsynlegar eru sérstaklega hans vegna til þess að hann geti notað 
mannvirki félagsins. 

ö. gr. 
Vatnsskatt skal innheimta árlega af hverri innlögn eða íbúð. Skal félagsstjórn 

tiltaka upphæð skattsins þannig, að hann nægi til greiðslu vaxta og afborgunar 
stofnkostnaðar við aðalleiðslu vatnsveitunnar, rekstrarkostnaðar vatnsveitunnar og 
viðhalds hennar. 

Fái menn utan félagsins vatn frá vatnsveitunni, skal þeim reiknaður 25% hærri 
vatnsskattur en félagsmönnum. 

Félagsstjórnin ákveður upphæð vatnsskattsins fyrir eitt reikningsár félagsins 
— þ. e. almanaksár — í senn. Heimilt er stjórninni að leggja viðbótarskatt á félags- 
menn, ef sýnt þykir, að áður ákvarðaður skattur nægi ekki til að standast útgjöld 
félagsins. Nemi viðbótarskatturinn 10% af áður álögðum vatnsskatti, þarf stjórnin 
þó samþykki lögmæts félagsfundar til aukaálagningarinnar. 

Geri tekjur félagsins betur en að hrökkva fyrir gjöldum þess, skulu 25% tekju- 
afgangs lögð sem fyrningargjald í varasjóð, en afganginum ráðstafað samkvæmt 
ákvörðun aðalfundar. 

Sjóði félagsins skal ávaxta í sparisjóði eða banka eða með öðrum jafntryggum 
hætti, þó þannig að peningarnir geti orðið handbærir með 3ja mánaða fyrirvara. 

Gjöld skv. 1. mgr. þessarar greinar og Í. mgr 3. gr. ásamt áföllnum innheimtu- 
kostnaði má taka lögtaki, og skulu þau njóta sama forgönguréttar í þrotabúum, 
sem skattar eða gjöld til ríkisins. 

Á hverri innlögn skal vera lokunarkrani, sem loka má og innsigla, ef ekki er 
staðið í skilum um greiðslu gjalda til félagsins. 

Eignir félagsins standa til fullnustu skuldbindingum þess. Enginn félagsmanna 
ber ábyrgð á þeim umfram þau gjöld, sem þeim er gert að greiða til félagsins sam- 
kvæmt ákvæðum samþykktar þessarar. Til þess að skuldbinda félagsmenn vegna 
félagsins umfram það, sem nú var sagt, þarf samþykki % allra félagsmanna á lög- 
mætum félagsfundi. 

6. gr. 
Félagsstjórn er skylt að boða til félagsfundar, ef 5 félagar eða 2 stjórnarmeð- 

limir krefjast þess, enda tiltaki þeir hvert sé tilefni kröfunnar. 

7. gr. 
Félagsfundur er lögmætur, ef helmingur félagsmanna sækir hann, enda hafi 

verið löglega til fundarins boðað. Hafi tvisvar verið boðaður félagsfundur vegna 
ónógrar fundarsóknar, skal síðari fundurinn talinn lögmætur, — hver svo sem 

fundarsókn verður, — svo framarlega sem fundurinn hafi verið löglega boðaður. 
Fundur er löglega boðaður, sé fundarboð auglýst á opinberum stað a. m. k. 

2 sólarhringum áður en fundurinn á að hefjast. Þó er fundur löglega boðaður, þótt 
fyrirvari sé skemmri, ef hverjum félagsmanni er tilkynnt fundarboðið persónulega, 
en þá verður félagsstjórnin að geta sannað, að hún hafi náð til %4 félagsmanna að 
minnsta kosti. 

8. gr. 
Á félagsfundum hafa allir félagsmenn jafnan atkvæðisrétt, og ræður afl atkvæða 

úrslitum. Félagsmaður getur ekki falið öðrum að fara með atkvæði sitt. Sé félags- 
maður forstöðumaður fyrirtækis eða opinberrar stofnunar eða sjóðs, getur hann 
ekki farið með umboð fyrirtækisins eða stofnunarinnar gagnvart Vatnsveitufélag- 
inu, heldur skal það umboð falið manni utan Vatnsveitufélagsins, sem tilnefndur er 
sérstaklega í þessu skyni af stjórn hlutaðeigandi fyrirtækis eða stofnunar.



13. febrúar 1970. 921 Nr. 67. 

9. gr. 

Aðalfundur félagsins skal haldinn eigi síðar en 1. apríl ár hvert. Skal til hans 

boðað með auglýsingu á opinberum stað með a. m. k. 2ja sólarhringa fyrirvara. 

Aðalfundur er lögmætur, ef 3 félagsmanna sækir hann. Hafi þrisvar verið 

boðað til aðalfundar vegna ónógrar fundarsóknar, telst þriðji fundurinn lögmætur, 

hver svo sem fundarsókn verður. 
Á aðalfundi skulu teknar ákvarðanir um starfsemi félagsins á árinu, lagðir 

fram endurskoðaðir reikningar þess og kosnir 3 menn í stjórn og ð til vara og 2 

endurskoðendur og 1 til vara, allir til eins árs í senn. Liggi fyrir aðalfundi önnur 

mál en venjuleg aðalfundarstörf, skal þeirra getið í fundarboði. 

10. gr. 

Færa skal gerðabók um aðalfundi félagsins og almenna félagsfundi. Skal 

fundarritari lesa fundargerðina í lok fundar og undirrita hana síðan samþykkta 

ásamt formanni félagsstjórnar eða fundarstjóra. 

11. gr. 

Stjórn félagsins skiptir sjálf með sér verkum. Starf stjórnar og endurskoðenda 

skal vera ólaunað. Formaður stjórnarinnar kveður stjórnina saman til funda og 

boðar til félagsfunda og aðalfundar. Stjórnarfundir eru því aðeins lögmætir, að 

allir stjórnarmenn séu mættir. Í forföllum aðalmanna taka varamenn sæti í stjórn- 

inni í þeirri röð, sem atkvæðamagn þeirra segir til um. Séu atkvæði jöfn, ræður 

hlutkesti. Færa skal gerðarbók stjórnarfunda, og skal ritari stjórnarinnar lesa 

fundargerð í lok hvers fundar og undirrita, ásamt formanni, þegar hún hefur verið 

samþykkt. 

12. gr. 

Stjórn félagsins ræður vatnsveitunni umsjónarmann. Skal hann annast reikn- 

ingshald félagsins, innheimtu á gjöldum til þess og viðgerðir og viðhald á vatnsveit- 

unni. Að launum fyrir starfa sinn skal umsjónarmaður hafa 6% af brúttótekjum 

félagsins, nema öðruvísi sé um samið. 

13. gr. 

Segja má maður sig úr félaginu, er % félagsmanna samþykkja á lögmætum 

félagsfundi, eða ef svo reynist, að landareign hans verður mun meiri kostnaður 
að félagsskapnum en öðrum landareignum, samanborið við hagnaðinn eða hag- 
ræðið. Úr ágreiningi um hið síðarnefnda atriði skal skorið með mati, sem skjóta 

má til fullnaðarúrskurðar félagsmálaráðherra. Ef maður segir sig úr félaginu, skal 

hann ábyrgjast öll þau gjöld, sem á hann hafa fallið samkvæmt ákvæðum sam- 
þykktar þessarar til þess tíma, er hann fer úr félaginu. 

14. gr. 

Félaginu skal slíta, ef ályktun um það er samþykkt á tveim lögmætum félags- 
fundum Í röð, enda séu ályktuninni fylgjandi eigi færri en % allra félagsmanna. 
Um skipti og meðferð á eignum félagsins fer eftir ákvæðum 1. kafla vatnalaga nr. 
15 20. júní 1923 og fyrirmælum skiptalaganna, eftir því, sem við á. Verði eignir um- 
fram skuldir, skal þeim skipt milli félagsmanna að réttri tiltölu við þá fjárhæð, 
sem hver þeirra hefur samtals greitt til félagsins. 

15. gr. 
Verði félaginu slitið, skal Árskógshreppur eiga rétt á að kaupa eignir þess fyrir 

matsverð, ef ekki nást samningar um verðið. 
Til matsins skal hvor aðili nefna 2 menn, en sýslumaður Eyjafjarðarsýslu 

oddamann.
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16. gr. 
Samþykktum þessum verður ekki breytt nema á aðalfundi, enda hafi breyt- 

ingartillagnanna verið getið í fundarboði og að minnsta kosti % atkvæðisbærra 
fundarmanna séu samþykkir þeim. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 13. febrúar 1970. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  
Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 68. 13. febrúar 1970. 

REGLUGERÐ 

fyrir vatnsveitu Litla-Árskógssands. 

1. gr. 
Vatnsveitufélag Litla-Árskógssands hefur einkaleyfi til sölu vatns á svæði því, 

sem vatnsveitan nær yfir, og hún getur fullnægt, svo og til hafnar á Litla-Árskógs- 
sandi. 

2. gr. 
Öl framkvæmdastörf, er vatnsveituna varða, annast stjórn félagsins. Skal hún 

skipuð 3 mönnum og jafnmörgum til vara. 

3. gr. 
Vatnsveitan lætur leggja aðalvatnsæðar um félagssvæðið svo víða, sem fært 

Þykir, svo að húseigendur eigi greiðan aðgang að þeim í fyrirhuguðu vegarstæði 
eða götu, þar sem það er hægt, eða sem næst lóðarmörkum. Frá aðalæðum skulu 
húseigendur sjálfir leggja vatnsæðar í hús sín á sinn kostnað. 

4. gr. 
Hver sá, sem vill komast í samband við vatnsveituna, skal senda skriflega um- 

sókn þar um. Umsókninni skulu fylgja upplýsingar um, hve mikið vatn viðkom- 
andi telur sig þurfa að nota. 

5. gr. 
Skylt er húseiganda að halda vatnsæðum sínum vel við, og láta tafarlaust gera 

við þær, ef leki kemur að þeim eða aðrar bilanir. Hann skal sérstaklega sæta þess, 
að ekki frjósi í þeim. Sama skylda hvílir á lóðareiganda. Enginn má setja aflvélar 
í samband við vatnsveituna, nema með samþykki félagsstjórnar og með þeim, út- 
búnaði, sem hún telur tryggan. 

6. gr. 
Félagsstjórn getur fyrirskipað takmörkun á vatnsnotkun, ef skortur er á vatni. 

Þá getur hún lokað fyrir vatnið, ef þess þarf, vegna hreinsunar á vatnsgeymum, 
eða viðgerðar á vatnsæðum. Slík lokun skal tilkynnt fyrirfram, ef nokkur tök eru 
á. Fullan vatnsskatt ber að greiða, þótt slík lokun fari fram. 

7. gr. 
Félagsstjórn er heimilt að loka fyrir vatn hjá þeim, sem eftir ítrekaða áminn- 

ingu eyða vatni að óþörfu, eða vanrækja að gera við bilanir á leiðslum sínum, svo
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og ef þeir hafa vatnsæðum sínum svo fyrir komið, að óþrif hljótist af, eða greiða 
ekki vatnsskatt á réttum gjalddaga. 

8. gr. 
Skylt er manni að láta af hendi land sitt og landsafnot í þágu vatnsveitunnar, 

svo og mannvirki, og þola þær eignakvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, 
sem vatnsveitan kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir sam- 

kvæmt mati, ef ekki næst samkomulag. 

9. gr. 
Hver sá, sem tekur vatn úr vatnsveitunni án heimildar, eða á annan hátí en 

ráð er fyrir gert, í þeim tilgangi að losna við að greiða gjald fyrir, skal sæta sekt- 
um, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt hegningarlögunum, auk þess er hon- 
um skylt að greiða fyrir vatnið samkvæmt mati félagsstjórnar. 

10. gr. 
Hver sá, sem skemmir eða saurgar valnsæðar vatnsveitunnar, brunna hennar 

eða önnur mannvirki, skal greiða fullar bætur fyrir samkvæmt mati tveggja dóm- 
kvaddra manna, og sæla sektum, nema þyngri refsing liggi við. 

11. gr. 
Félagsstjórn eða trúnaðarmönnum hennar er heimilt að fara í hús manna, þar 

sem vatnsæðar liggja, til athugunar og aðgerðar. Ef útbúnaði er að einhverju leyti 

ábótavant, skal húseigandi tafarlaust bæta úr því, ella stjórninni heimilt að gera 

það á hans kostnað. 

12. gr. 
Af öllum íbúðarhúsum á félagssvæðinn, sem virt eru til fasteignamats, og vatni 

er veitt í, eða úr næst til vatnsæða í götu, vegi eða opnu svæði, er lóð þeirra telst 
til, skal greiða vatnsskatt. Skatturinn skal lagður á eftir lögskipaðri fasteignamats- 
virðingu húsanna. Skatt skal einnig greiða eflir virðingarverði fastra véla, sem í 
húsinu eru, ef þær eru vátrvggðar ásamt því. og nota vatn úr vatnsæðum vatnsveit- 

unnar. 

13. gr. 
Af öllum húsum á félagssvæðinu, sem svo er ástatt um, sem um, getur í 12. 

gr. reglugerðar þessarar, skal greiða vainsskatt að upphæð 2% — tvo af hundraði —. 
Þó skal lágmark skattsins vera kr. 1000.00 -—- eitt þúsund krónur — fyrir hvert 

íbúðarhús. 

14. gr. 
Af húsum, sem nota vatn vegna annars en venjulegra heimilisþarfa vegna at- 

vinnu, sem Í þeim er rekin, er útheimtir mikið vatn, svo sem frystihús, þvottahús, 
verksmiðjur, baðhús, iðnaðarfyrirtæki o. fl, skal greiða vatnsskatt 2% — tvo at 
hundraði — af fasteignamati, nema öðru vísi sé sérstaklega um samið við vatns- 

veitunefnd. 

15. gr. 
Fyrir önnur vatnsnot skal greiða vatnsskatt sem hér segir: 

Fyrir hvern stórgrip, sem stendur inni .......... kr. 30.00 
Fyrir hverja sauðkind .......... HR — 3.00 
Fyrir vatn í steypu af hverri sementstunnu ...... —- 3.00 
Fyrir vatn til skipa pr. smálest ........0..0...... —  3.00 
Fyrir innveginn fisk í fiskiðjuver pr. smálest .... —  6.00 
Fyrir saltfiskþvott pr. smálest ............0...... —  6.00
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16. gr. 
Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts húsa, atvinnurekandi ber ábyrgð 

gagnvart valnsveitunni á greiðslu vatnsskatts. 
Eigandi framleiðslustöðvar eða atvinnustofnunar ber ábyrgð á, að vatnsskatt- 

ur af vatnsskattsskyldri framleiðslu eða verkun á stöð hans sé greiddur á gjalddaga. 

17. gr. 
Reikningsár er almanaksárið. Gjalddagi vatnsskatts húsa er 1. júlí ár hvert og 

greiðist valnsskatturinn í einu lagi fyrir líðandi ár. Vatnsskattur samkvæmt 14. gr. 
fellur í gjalddaga um leið og varan er framleidd. Vatnsskattur samkvæmt 15. gr. 
fellur í gjalddaga mánaðarlega eftir á, eða þegar rekstur hættir ár hvert. 

Vatnsskatt má innheimta með lögtaki á kostnað notanda, og er hann tryggður 
með lögveði í eigninni næstu tvö ár eftir gjalddaga, með forgangsveði fyrir hvers 
konar samningsveði eða aðfararveði. 

18. gr. 
Heimilt er félagsstjórn fyrir eitt ár í senn að hækka eða lækka vatnsskattinn 

um allt að 50%. 
19. gr. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum alit að kr. 1000.00 nema þyngri refs- 
ing liggi við að lögum. Mál út af brotum gegn reglugerð þessari skulu sæta með- 
ferð opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem Vainsveitufélag Lilla-Árskógssands hefur samið og sam- 
þykkt, og gerð er samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923, staðfestist hér með til að 
öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 13. febrúar 1970. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. ii 

Hallgrimur Dalberg. 

Nr. 69. 7. april 1970. 

Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskups um guðsþjón- 

ustuhald í þeim prestaköllum, sem tveir prestar þjóna. 

Með vísun til tillagna yðar, háæruverðugi herra, í tilefni af framkomnum ósk- 
um sóknarnefnda í Reykjavíkurprófastsdæmi um að úr því verði skorið, hve oft 
skuli haldnar almennar guðsþjónustur í prestaköllum, sem tveir prestar þjóna, 
skal yður hér með tjáð eftirfarandi: 

Svo sem fram kemur í tilskipun 29. maí 1744, um tilhlýðilegt helgihald, ber 
hverjum presti að halda opinbera guðsþjónustugerð í einhverri sóknarkirkju sinni 
hvern helgidag þjóðkirkjunnar, en með bréfi stjórnarráðsins nr. 61 28. maí 1909 var 
staðfest að þessi regla gilti með sama hætti um prestana í dómkirkjusöfnuðinum í 
Reykjavík, er þá hafði verið lögfest að skyldu vera tveir, þannig að hvor prestur- 
inn um sig skyldi prédika að forfallalausu hvern helgan das. 

Staðfestir ráðuneytið, að fyrrnefnd ákvæði um embættisskyldu sóknarprest- 
anna til að halda guðsþjónustugerð hvern helgan dag að forfallalausu, eru í fullu 
gildi og eiga einnig við um hvorn prestinn fyrir sig Í prestaköllum, þar sem tveir 
prestar starfa saman.
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Þetta tilkynnist yður hér með til birtingar fyrir þeim, sem hlut eiga að máli, 
og á þann hátt, sem þér teljið bezt henta. 

6. apríl 1970. Nr. 70. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 100 29. júní 1957 um takmörkun leigubifreiða í 
Hafnarfirði og um ráðstöfun atvinnuleyfa, sbr. reglugerð nr. 31 22. febrúar 

1961 og reglugerð nr. 145 30. júní 1964. 

1. gr. 

1. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 
Tala allt að 8 farþega leigubifreiða til mannflutninga í Hafnarfirði, skal á meðan 

hreppsnefnd Garðahrepps ekki leyfir fólksbifreiðastöðvar í sínu lögsagnarum- 
dæmi, fyrir aðrar bifreiðar en frá bifreiðastöðvum í Hafnarfirði, miðuð við íbúa- 
tölu á félagssvæði Bifreiðastjórafélagsins Neista, Hafnarfirði, þannig að ein bif- 
reið komi fyrir hverja 285 íbúa, sem þar eiga lögheimili, samkvæmt nýjustu skýrsl- 

um Hagstofu Íslands. 
Félagssvæði samkvæmt 1. mgr. telst Hafnarfjörður og Garðahreppur. 
Meðan leigubifreiðar eru fleiri en sem svarar einni á hverja 285 íbúa, skal ekki 

veita ný leyfi. 
Þegar rétt hlutföll samkvæmt framansögðu eru fengin milli tölu leigubifreiða 

og íbúatölu, skal veita atvinnuleyfi í stað hvers leyfis er losnar, svo og vegna fólks- 
fjölgunar, eitt atvinnuleyfi fyrir hverja 285 íbúa. 

Atvinnuleyfin skulu að jafnaði veitt frá og með 1. júní ár hvert, ef veita skal 
þau samkvæmt framansögðu. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 1 31. janúar 1966, um leigu- 
bifreiðar, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 6. apríl 1970. 

Ingólfur Jónsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

3. apríl 1970. Nr. 71. 
REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Borgarhreppi, Mýrasýslu. 

Fasteignaskatt samkvæmt 3. gr. laga nr. 51 10. júní 1964 skal innheimta með 100% 
álagi í Borgarhreppi, Mýrasýslu. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt 5. gr. laga nr. 51 10. júní 1964, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Félagsmálaráðuneytinu, 3. apríl 1970. 

Emil Jónsson.   
Hjálmar Vilhjálmssson.
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AUGLÝSING 

um breyting á byggingarsamþykkt Reykjavíkur nr. 39 24. marz 1965. 

1. gr. 
Aftan við samþykktina komi svo hljóðandi: 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Réttindi til að gera uppdrætti, skv. 11. gr. samþykktarinnar, hafa þeir einir, sem 
öðlazt hafa slík réttindi, er samþykkt þessi tekur gildi. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast gildi þegar í stað og gildir meðan fram fer sú endur- 

skoðun, sem byggingarnefnd hefur ákveðið, að fram fari á ákvæðum 11. gr. bygg- 
ingarsamþykktarinnar. 

Samþykktarbreyting þessi, sem borgarstjórn Reykjavíkur hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 61 31. október 1944, um bygging- 
armálefni Reykjavíkur. 

Félagsmálaráðuneytið, 6. apríl 1970. 

Emil Jónsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 73. 17. apríl 1970. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð fyrir Iðnaðarbanka Íslands h. f. 
nr. 185 9. nóvember 1962. 

1. gr. 
Við 16. gr. bætist: 4. Fasteignaveðslánum veðdeildar. 

9 SI 

21. gr. orðist þannig: “BT. 
Uim veðdeildarlán bankans gilda eftirfarandi ákvæði þessarar gr. og annara gr. 

reglugerðarinnar eftir því sem við á. 
a. Bankanum er heimilt að veita lán með veði í fasteign og má lánstími vera allt 

að 10 árum. 
b. Bankastjórnin ákveður fjárhæð veittra lána. Hvert einstakt lán má ekki vera 

hærra en 50% af virðingarverði fasteignar þeirrar, sem trygging er tekin Í, 
að viðbættum áhvílandi veðböndum. 

c. Til fjáröflunar fyrir veðdeild er Iðnaðarbankanum heimilt að gefa út banka- 
vaxtabréf, sem hljóða á handhafa. Ráðherra ákveður fjárhæð bréfanna og aðra 
skilmála að fengnum tillögum bankaráðs. 
Bankanum er heimilt að veita lán með öðrum hætti, en að framan greinir, enda 

sé þess gætt, að slík lán samrýmist eðlilegri bankastarfsemi. 

3. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Iðnaðarráðuneytið, 17. apríl 1970. 

Jóhann Hafstein. 
  

Árni Þ. Árnason.
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REGLUGERÐ 

um innheimtu þungaskatts samkvæmt ökumælum af bifreiðum, sem nota annað 

eldsneyti en benzín og eru 5 tonn eða meira að eigin þyngd. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Frá og með 1. júlí 1970 skulu allar bifreiðar, sem nota annað eldsneyti en benzin 

og eru 5 tonn eða meira að eigin þunga, vera búnar ökumælum á hjólnafi eða í 
stýrishúsi af þeim gerðum, sem ráðuneytið viðurkennir. 

Bifreiðar, sem búnar eru ökumælum samkvæmt 1. málsgrein, skulu frá og með 
1. júlí 1970 greiða þungaskatt eftir fjölda ekinna kílómetra samkvæmt gjaldskrá, er 
ráðuneytið setur. Bifreiðaeftirlit ríkisins getur þó veitt frest til ísetningar ökumælis 
fram yfir 1. júlí 1970, ef telja verður sérstaka örðugleika á að koma ökumæli fyrir 
í bifreiðinni fyrir þann tíma. Í slíkum tilvikum skal þungaskattur eftir 1. júlí 1970 
reiknaður í réttu hlutfalli við ákvæði 87. gr. vegalaga nr. 23 16. apríl 1970, þar til 
ökumæli hefur verið komið fyrir í bifreiðinni. 

2. gr. 
Óheimilt er öðrum verkstæðum en þeim, sem til þess eru viðurkennd af ráðu- 

neytinu, að setja ökumæla og búnað þeirra í bifreiðar eða taka þá úr, nema nauð- 
synlegt sé vegna viðgerðar eða bilunar á bifreið. Í II. og III. kafla þessarar reglu- 
serðar er nánar greint, hvers gæta skuli um viðgerðir bifreiða með ökumælum, svo 
og viðgerð og viðhald á mælum. 

3. gr. 
Hvert það verkstæði, sem setur ökumæli í bifreið samkvæmt reglugerð þessari, 

skal skrá eftirfarandi upplýsingar í akstursbók, sem ráðuneytið lætur í té. 
a. Skráningarnúmer bifreiðar. 

Nafn og heimilisfang eiganda. 
Gerð ökumælis og númer. 
Stærð hjólbarða á því hjóli eða hjólum, sem mælir er knúinn af. 
Drifhlutfall í mæli. 
Hvar og hvenær mælir var settur í bifreiðina. 
Nafn og heimilisfang þess verkstæðis, sem setti mælinn í bifreiðina. 

Akstursbókin skal afhent eiganda ökutækis með þessum upplýsingum innfærðum. 

s
p
.
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4. gr. 
Áður en mælir er tekinn í notkun, skal eigandi bifreiðar fara með hana til 

skoðunar hjá Þifreiðaeftirlitsmanni, sem athugar, hvort mælir og ísetning eru í 

samræmi við þær reglur, sem greindar eru í II. og III. kafla þessarar reglugerðar. 
Þar sem eigi er kostur Þifreiðaeftirlitsmanna, tilnefnir fjármálaráðuneytið eftir- 
litsmann (t. d. lögreglumann eða hreppstjóra), er framkvæmir eftirlit með öku- 
mælum, og gilda þá ákvæði reglugerðar þessarar um þessa eftirlitsmenn á sama 
hátt og um Þifreiðaeftirlitsmenn. 

Við samþykkt mælis innsiglar eftirlitsmaður mælinn við ökutækið, fjarlægir 
bráðabirgðainnsigli, sbr. IT. og III. kafla, og staðfestir jafnframt samþykki sitt í 
akstursbókina og skráir stöðu mælis og númer í hana. Í skoðunarvottorð bifreið- 
arinnar skal eftirlitsmaður jafnframt skrá, að mælir hafi verið settur í bifreiðina. 

Endurprentað blað. 
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5. gr. 
Eftirlitsmaður sendir tilkynningu um, að mælir hafi verið settur í bifreiðina og 

mælisstöðu, á þar til gerðu eyðublaði til hlutaðeigandi innheimtumanns ríkissjóðs, 

þar sem bifreiðin er skráð. 

6. gr. 
Akstursbók skal ávallt vera í bifreiðinni. Sé þess krafizt, skal akstursbók sýnd 

þeim, er eftirlit annast. Óheimilt er að breyta því, sem skráð hefur verið í aksturs- 
bók, eða fjarlægja blaðsíður úr henni. Eigandi bifreiðar skal varðveita akstursbók 
í 8 ár, eftir að hún er útskrifuð eða skipt hefur verið um hana. 

7. gr. 
Eigandi eða umráðamaður bifreiðar skal mánaðarlega lesa á ökumæli og skrá 

mælisstöðu í akstursbók sína. 
Í lok hvers ársfjórðungs, þ. e. á síðustu 10 dögum ársfjórðungs eða fyrstu 10 

dögum næsta ársfjórðungs, skal eigandi eða umráðamaður bifreiðar, án sérstakrar 
tilkynningar, koma með bifreið sína til eftirlitsmanns og láta lesa á og skrá stöðu 

ökumælis. 
Nú er skráningarmerki bifreiðar afhent lögreglustjóra til geymslu eða bifreið 

afskráð, og skal þá á sama hátt láta lesa á og skrá stöðu ökumælis. Er áfallinn skattur 

þá gjaldfallinn. 
Tilkynningu um mælisstöðu skal eftirlitsmaður senda tafarlaust á þar til gerðu 

eyðublaði til hlutaðeigandi innheimtumanns ríkissjóðs, þar sem bifreiðin er skráð. 
Álestur ökumæla skal framkvæmdur eftir nánari reglum, sem fjármálaráðu- 

neytið setur. 

8. gr. 
Komi fram bilun á ökumæli eða ef líklegt þykir, að mælir telji rangt, svo sem 

vegna breyttrar stærðar hjólbarða, skal eigandi eða umráðamaður bifreiðar fara 
með hana til skoðunar hjá næsta eftirlitsmanni, sem skráir stöðu mælisins. Jafn- 
framt ákveður hann hæfilegan frest til lagfæringar mælis eða frest til að setja 
nýjan mæli í bifreiðina. 

9. gr. 
Við árlega skoðun Þifreiðar skal skrá stöðu ökumælis í akstursbók ásamt 

dagsetningu og athugasemdum, ef einhverjar eru. 
Sama gildir í hvert sinn, er sérstök skoðun fer fram á bifreiðum með öku- 

mælum. Komi í ljós við slíka skoðun, að mælir sýni á einhvern hátt rangt, skal 
skoðunarmaður  (bifreiðaeftirlitsmaður, lögreglumaður eða  vegaeftirlitsmaður), 
tafarlaust senda tilkynningu um það til hlutaðeigandi eftirlitsmanns ríkissjóðs, sem 

ákveður hæfilegan frest til lagfæringar mælis, sbr. 8. gr. 

10. gr. 
Innheimtumenn ríkissjóðs reikna út skalt samkvæmt ökumælum eftir til- 

kynningum um álestur mælis ársfjórðungslega. Skal skatturinn reiknaður út fyrir 
hvern liðinn ársfjórðung eftir fjölda ekinna kílómetra á því tímabili. 

Komi í ljós við eftirlit, að mælir sé eigi innsiglaður, svo sem fyrir er mælt, svo 
og ef ökutæki hefur verið í notkun, án þess að mælir hafi verið virkur, ákvarðast 
skatturinn af hlutaðeigandi innheimtumanni ríkissjóðs. 

11. gr. 
Skatturinn greiðist á þann hátt og innan þess frests, sem fjármálaráðuneytið 

ákveður. Við umskráningu bifreiðar má krefjast þess, að framvísað sé kvittun um, 
að áfallin gjöld séu greidd.
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Ef bifreið með ökumæli er seld, skal seljandi hennar tilkynna það innan þriggja 

daga til hlutaðeigandi innheimtumanns ríkissjóðs. Nú er skipt um vél í benzinbif- 

reið, sem er 5 tonn eða meira að eigin þunga, þannig að hún falli undir ákvæði 

þessarar reglugerðar, og hvílir þá sama tilkynningarskylda á eiganda bifreiðarinnar. 

Innan sama frests skal og tilkynna sérhverja breytingu á búsetu eiganda bif- 
reiðar, hvort heldur er innan innheimtuumdæmis eða ef flutt er í annað innheimtu- 

dæmi. 

12. gr. 
Við útreikning á skatti fyrir hvert gjaldtímabil skal upphæðin miðast við heilar 

krónur. Sama gildir, ef bifreið er eigi færð til álesturs á tilskildum tíma. 

TI. KAFLI 

Ákvæði er varða nafmæla. 

Forðast verður að setja ökumæli á hjólnaf bifreiðar, þar sem mælir nær út 

fyrir mestu breidd bifreiðarinnar. 

13. gr. 
Nafmælir skal settur á vinstra framhjólsnaf bifreiðarinnar. Skal það gert sam- 

kvæmt teikningum, sem ráðuneytið lætur í té eftirlitsmönnum og verkstæðum þeim, 

sem viðurkennd eru til ísetningar á ökumælum. 

14. gr. 
Á skrúfum í botnplötu ökumælis skulu vera innsigli þannig, að eigi verði kom- 

izt að teljara, án þess að öryggin séu rofin. Innsigli þessi skulu útbúin af framleið- 
anda ökumælisins eða umboðsmanni hans. Í öryggi þessi skal þrykkja tegundarheiti 
mælis. Á hverjum ökumæli skal vera plata úr kopar, rétthyrnd 28x14 mm, þykkt 1 
mm. Á báðum styttri hliðum skulu vera göt, 4,5 mm í þvermál. Platan skal vera 
fest við mælinn með tveim innsiglisskrúfum svo nálæst hjólnafi bifreiðarinnar sem 
mögulegt er, þannig að nota megi sem stylztan innsiglisvír til að innsigla númers- 
plötu við ökumælinn og ökumælinn við hjólnaf. Á númersplötuna skal þrykkja 
númer og gerð mælis. 

15. gr. 
Ökumælirinn skal vera tengdur við hjólnafið með innsigli, þannig að hann 

verði eigi tekinn af, án þess að innsigli sé rofið. Verkstæði það, sem setur ökumæl- 
inn í, lætur tvö innsigli á vírinn og notar ytra innsiglið sem Þbráðabirgðainnsigli. 
Frá innsigli skal þannig gengið, að eigi þurfi að rjúfa það, þótt skipta þurfi um eða 
gera við hjólbarða á bifreiðinni. Göt þau, sem innsiglisvír er þræddur í, skulu vera 
með ávölum brúnum til að hlífa innsiglisvirnum. Innsiglisskrúfur á ökumæli og 
hjólnafi skulu eigi vera meira en 4 mm í þvermál og þegar mögulegt er með eigi 
færri en 10 gengjum. Innsiglisvír skal vera viðurkenndur af ráðuneytinu. Á vallt 
skal gæta þess að innsiglisvír sé eigi óþarflega slakur. 

16. gr. 
Þegar ökumælir hefur verið settur á og innsiglaður með bráðabirgðainnsigli, 

sefur verkstæði það, er setur ökumælinn í, út akstursbók og skráir í hana svo sem 
fyrir er mælt í 3. gr. 

17. gr. 
Eigi er öðrum heimilt að taka teljara úr eða setja teljara í ökumæli en umboðs- 

manni Öökumæla eða verkstæðum, sem viðurkennd eru til þess af ráðuneytinu. Þegar 
skipta þarf um teljara í mæli, skal ávallt setja á hann nýja plötu með nýju mælis-
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númeri. Þegar teljari er tekinn úr ökumæli til þess að skipta um olíu, hreinsa glerið 
og þess háttar, skal þó eigi skipta um númersplötu, enda sé sami teljari settur í með 
sömu mælisstöðu. 

18. gr. 
Eftirlit á mælum skal fara fram eftir um það bil 150.000 km akstur og eigi 

seinna en eftir 170.000 km. 

19. gr. 
Viðgerðir, breytingar og eftirlit á teljara í ökumæli má einungis framkvæma hjá 

umboðsmanni ökumælanna eða verkstæðum, sem til þess eru viðurkennd af ráðu- 
neytinu, sem ávallt skal setja teljara í núllstöðu og endursenda hann ásamt nýrri 
númersplötu. Til þess að númersplata glatist ekki, skal hún fest við mælisbotn 
með innsiglisvír. 

20. gr. 
Þegar framkvæma skal eftirlit á ökumæli samkv. 18. gr. eða gera við bilun á 

ökumæli, skal viðgerð hagað eins og hér greinir: 
a. Verkstæði, sem til þess er viðurkennt af ráðuneytinu, tekur teljarann úr öku- 

mælinum og sendir hann til umboðsmanns ásamt númersplötu, sem festa skal 

við botnplötu teljara. Jafnframt skal setja annan teljara í núllstöðu og setja 
nýja númersplötu á ökumælinn. 

hb. Verkstæði, sem til þess er viðurkennt af ráðuneytinu, tekur ökumælinn af 
bifreiðinni og sendir mælinn með áfastri númersplötu til umboðsmanns. Jafn- 
framt skal setja annan ökumæli á með teljara í núllstöðu og með nýrri núm- 
ersplötu. 

c. Sé Þifreiðin á verkstæði vegna viðgerðar, þannig að ökumælir eða teljari geti 
hlotið viðgerð eða verið sendur til eftirlits samkv. 18. gr., á meðan bifreiðin 
eigi er í notkun, má nota sama ökumæli eða teljara, eftir að umboðsmaður 
hefur sett teljara í núllstöðu og sett nýja númersplötu á mælinn. 

21. gr. 
Þegar ökumælir með nýrri númersplötu hefur verið settur í bifreið, gefur verk- 

slæðið út nýja akstursbók, eftir að mælir hefur verið innsiglaður svo sem greint er 
í 15. gr. Í akstursbók þess ökumælis, sem úr hefur verið tekinn, færir forstöðu- 

maður verkstæðisins mælisstöðu mælisins, ástæðuna fyrir því, að hann var tekinn 
úr, dagselningu, nafn verkstæðisins og heimilisfang, og undirritar síðan. 

Bifreiðin skal síðan færð til bifreiðaeftirlitsmanns eða sérstaks eftirlitsmanns, 
sem fjármálaráðuneytið tilnefnir til skoðunar svo sem greint er Í 4. gr. 

22. gr. 
Númersplötu af ökumælum, sem telknir hafa verið úr notkun, skulu varðveitt- 

ar hjá umboðsmanni, og er eigi heimilt að nota þær aftur á sama gjaldári. 
Innheimtumenn ríkissjóðs geta krafizt þess hjá umboðsmanni, að hann veiti 

upplýsingar um mælisnúmer, mælisstöðn, svo og dagsetningu á þeim ökumælum, 
sem teknir hafa verið úr notkun. 

23. gr. 
Þegar taka verður ökumæli úr vegna viðgerðar á bifreið, er verkstæði því, er 

framkvæmir viðgerðina, heimilt að rjúfa innsigli það, er tengir mæli við ökutækið. 
Forstöðumaður verkstæðisins skal þá skrá í akstursbókina mælisstöðu, ástæðu 

fyrir því, að mælir er tekinn úr, dagsetningu, nafn verkstæðis og undirrita síðan. 
Þegar viðgerð er lokið, færir forstöðumaður verkstæðisins á ný í akstursbók- 

ina mælisstöðu ökumælisins, dagsetningu og undirritar síðan. Bifreiðin skal síðan 
færð til bifreiðaeftirlitsmanns eða annars aðila, sem fjármálaráðuneytið tilnefnir 
til innsiglunar á ökumælum.
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24. gr. . 
Verði bilun á bifreið í akstri, þannig að eigi verði ekið lengra án viðgerðar, sem 

hefur í för með sér að taka verður ökumæli af, er ökumanni heimilt að rjúfa inn- 
sigli það, er tengir mæli við bifreiðina. Skal hann þá skrá í akstursbókina stað og 
stund, er innsigli var rofið, mælisstöðu og ástæðuna fyrir því og staðfesta síðan 
með undirskrift sinni. 

III. KAFLI 

Ákvæði er varða ökumæla í stýrishúsi. 

25. gr. 
Ökumælir skal vera með innsiglaðri númersplötu og mælinúmeri. Skal honum 

komið þannig fyrir í stýrishúsi bifreiðar, að hann hindri ekki ökumann í notkun 
stjórntækja hennar. Þegar ökumælir kemur í stað hraðamælis bifreiðar, skal hon- 
um komið fyrir í sjónmáli ökumanns. 

26. gr. 
Drifsnúra í barka skal tengjast við gírkassa, vinkildrif, millistykki og mæli svo 

sem sýnt er á teikningum, sem ráðuneytið lætur í té. Eins og sjá má á teikningu, má 
festa driftengi beint á gírkassaúttak hraðamælis eða, verði því ekki við komið, þá á 
annan hentugan stað. Við þær aðstæður skal nota millitengi milli driftengis og 
gírkassa. Vinkildrif notast, þegar nauðsyn er vegna rúmleysis, eða ef það kemur í 
stað driftengis. Sé snúningshlutfall á hraðamælisúttaki gírkassa hið sama og á mæli 
þeim, er setja skal í, má sleppa driftengi. 

27. gr. 
Drifsnúra með barka má hvergi vera í sveig með minna en 25 em radíus, og eigi 

má vera meira en Í m milli festinga. 

28. gr. 
Á áðurnefndri teikningu er sýnt, hvernig innsigli skal hagað. Göt, sem innsiglis- 

vír er þræddur í, skulu vera með ávölum brúnum til að hlífa innsiglisvírnum. Eins 
og sjá má á teikningum, skulu: 

a. öll tengi milli gírkassa, driftengis og mælis vera innsigluð, þannig að eigi sé 
hægt að losa um þau án þess að innsigli sé rofið. Sé upprunalegur hraðamælir 
bifreiðarinnar tekinn úr notkun, skal úttak fyrir hraðamælissnúru á driftengi 
vera lokað með lokaðri ró úr málmi, sem innsigluð er svo sem áður er nefnt. 

b. allar skrúfur á driftengi vera innsiglaðar, þannig að eigi verði við þeim hreyft, 
án þess að innsigli sé rofið. Driftengi má eigi vera með smurnippli eða hliðstæðu. 

c. öll tengi fyrir drifsnúru vera innsigluð, þannig að drifsnúra verði eigi losuð 
nema innsigli sé rofið. 

d. ísettur mælir skal innsiglaður, þannig að hann verði eigi losaður frá festing- 
um nema innsigli sé rofið. Innsigli skal sjást auðveldlega í stýrishúsi. Verk- 
stæði það, er setur mælinn í, setur tvö innsigli á innsiglisvír þann, er hér notast, 
og skal verkstæðið nota ytra innsiglið til bráðabirgða. Bifreiðin skal síðan færð 
til bifreiðaeftirlitsmanns. Sjá 4. gr. 

e. númersplata með mælisnúmeri á annarri hlið, en gerð mælis á hinni, skal inn- 
sigluð við mælinn. Platan skal vera úr kopar, rétthyrnd, 30x12 mm, þykkt 1 
mm. Á annarri styttri hlið skulu vera tvö göt, hvort 2 mm í þvermál, fyrir 
innsiglisvír. 

29. gr. 
Innsigli þau, sem um getur í 28. gr. a til ce, skulu sett á af verkstæði því, er 

setur mælinn í. Innsigli það, sem um getur í e-lið 28. gr., skal sett á af umboðs- 
manni mælis. 

B 43
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30. gr. 
Þegar mælir hefur verið settur í bifreið og innsiglaður, svo sem að framan get- 

ur, gefur verkstæðið út akstursbók eins og greint er í 3. gr. 

ðl. gr. 
Reglubundið eftirlit á mælum skal fara fram eftir um það bil 150.000 km akstur 

og eigi seinna en eftir 170.000 km. Jafnframt skal athuga og smyrja driftengi og 
snúrudrif. 

32. gr. 
Viðgerðir, breytingar og eftirlit á ökumælum og fylgihlutum þeirra, má ein- 

ungis framkvæma af umboðsmanni eða verkstæðum, sem til þess eru viðurkennd 

af ráðuneytinu. Í þeim tilvikum skal ávallt setja nýja númersplötu á ökumælinn og 
stilla teljara hans í núllstöðu, áður en hann er endursendur. Við ísetningu skal inn- 
siglað svo sem fyrir er mælt. 

Þegar framkvæma skal eftirlit á ökumæli samkv. 31. gr. eða gera við bilun á 
ökumæli, sendir verkstæðið, sem verkið vinnur, mælinn til umboðsmanns, án þess 
að innsigli við númersplötu sé rofið. 

33. gr. 
Þegar ökumælir er tekinn úr bifreið, skal jafnframt setja annan mæli í staðinn. 

Sé bifreiðin á verkstæði vegna viðgerðar, þannig að gera megi við ökumæli eða 
senda hann til eftirlits, meðan bifreiðin er eigi í notkun, má þó nota sama mæli, 
eftir að ný númersplata hefur verið sett á hann. 

34. gr. 
Þegar annar ökumælir með nýrri númersplötu er settur í bifreiðina, gefur 

verkstæðið út nýja akstursbók, eftir að mælirinn hefur verið innsiglaður svo sem 
fyrir er mælt í 3. gr. Í akstursbók þess ökumælis, sem úr hefur verið tekinn, færir 

forstöðumaður verkstæðisins mælisstöðu mælisins, ástæðuna fyrir því, að hann 
var tekinn úr, dagsetningu, nafn verkstæðisins, og undirritar síðan. Bifreiðin skal 
síðan færð til bifreiðaeftirlitsmanns eða sérstaks eftirlitsmanns, sem fjármálaráðu- 

neytið tilnefnir til skoðunar, svo sem greint er í 4. gr. 

85. gr. 
Númersplötur af ökumælum, sem teknir hafa verið úr notkun, skulu varð- 

veittar hjá umboðsmanni, og er eigi heimilt að nota þær aftur á sama gjaldári. 
Innheimtumenn ríkissjóðs geta krafizt þess hjá umboðsmanni, að hann veiti 

upplýsingar um mælisnúmer, mælisstöðu, svo og dagsetningu á þeim ökumælum, 
sem teknir hafa verið úr notkun. 

36. gr. 
Þegar taka verður ökumæli eða hluta af mælabúnaði úr vegna viðgerðar á bif- 

reið, er verkstæði því, er framkvæmir viðgerðina, heimilt að rjúfa innsigli þau, er 
tengja þá hluti við bifreiðina. 

Forstöðumaður verkstæðisins skal þá skrá í akstursbókina mælisstöðu, ástæð- 
una fyrir því, að tekið var sundur, dagsetningu ásamt nafni verkstæðisins og undir- 
rita síðan. 

Þegar viðgerð er lokið, færir forstöðumaður verkstæðisins á ný í akstursbók- 
ina mælisstöðu ökumælisins, dagsetningu, og undirritar síðan. Bifreiðin skal síðan 
færð til bifreiðaeftirlitsmanns eða sérstaks eftirlitsmanns, sem fjármálaráðuneytið 
tilnefnir Hl innsiglunar á ökumælinum.
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IV. KAFLI 

Um gildistöku og refsingar o. fl. 

37. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari hafa lögtaksrétt. 

38. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 100.000.00 kr. nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. 
Með slík mál skal fara að hætti opinberra mála. 

39. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í b-lið 87. gr. vegalaga nr. 

23 16. apríl 1970, tekur gildi 1. júlí 1970 og birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 30. apríl 1970. 

Ingólfur Jónsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

15. apríl 1970. Nr. 75. 
REGLUGERÐ 

um réttindi nemenda úr framhaldsdeildum gagnfræðaskólanna 

til inngöngu í aðra skóla. 

1. gr. 
Nemendur, sem lokið hafa prófi 1. eða 2. árs í framhaldsdeildum gagnfræða- 

skólanna, skulu að öðru jöfnu hafa forgangsrétt til inngöngu í sérskóla og fram- 
haldsskóla umfram umsækjendur með skemmra almennt undirbúningsnám. 

2. gr. 
Auk þeirra almennu réttinda, er um getur í 1. grein, skulu próf frá framhalds- 

deildum gagnfræðaskólanna veita þann rétt til inngöngu í einstaka framhaldsskóla, 

er hér segir: 

Tækniskóli Íslands. 

Lokapróf fyrra árs á tæknikjörsviði veitir rétt til inngöngu í síðari helming 
undirbúningsdeildar, enda fullnægi umsækjandi kröfum skólans um verklegan undir- 

búning. 

Sérstakar lágmarkskröfur um einkunnir: 

1. Meðaleinkunn í öllum greinum: 5.0. 
2. Meðaleinkunn í raungreinum (tvígildri stærðfræði, eðlisfræði, efnafræði): 5.0. 

Lokapróf síðara árs á tæknikjörsviði veitir rétt til inngöngu í raungreinadeild. 

Sérstakar lágmarkskröfur um einkunnir: 

1. Meðaleinkunn í öllum greinum: 6.0. 
2. Meðaleinkunn í raungreinum: 6.0. 
3. Einkunnir í einstökum raungreinum: 3.0.
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Iðnskólar. 

Lokapróf fyrra árs, án tillits til kjörsviðs, veitir rétt til styttingar iðnskólanáms 
um 4 mánuði, enda hafi viðtökuskóli að dómi menntamálaráðuneytisins tök á að 
skipuleggja kennslu í sérgreinum og faggreinum í samræmi við slíka styttingu náms- 
tímans. 

Sérstakar lágmarkskröfur um einkunnir: 

Engar. 

Lokapróf síðara árs, án tillits til kjörsviðs, veitir rétt til styttingar iðnskóla- 
náms um 8 mánuði, með sömu skilyrðum og greinir hér að framan. 

Vélskóli Íslands. 

Lokapróf fyrra árs á tæknikjörsviði veitir rétt til inngöngu í 1. bekk (2. stig) 
skólans án inntökuprófs, enda fullnægi umsækjandinn kröfum skólans um verklega 
þjálfun. 

Sérstakar lágmarkskröfur um einkunnir: 

Engar. 

Lokapróf síðara árs veitir eigi réttindi umfram þau, er lokapróf fyrra árs veitir. 

Bændaskólinn á Hvanneyri. 

Lokapróf síðara árs, án tillits til kjörsviðs, veitir rétt til inngöngu í framhalds- 
deild skólans að loknu búfræðiprófi með tilskilinni lágmarkseinkunn. 

Sérstakar lágmarkskröfur um einkunnir: 

Meðaleinkunn í öllum greinum: 6.0. 

Garðyrkjuskóli ríkisins að Reykjum í Ölfusi. 

Lokapróf fyrra árs, án tillits til kjörsviðs, veitir rétt til að hefja nám á öðru 
námsári skólans, enda fullnægi umsækjandi kröfum skólans um verklega þjálfun. 

Sérstakar lágmarkskröfur um einkunnir: 

Engar. 

Lokapróf síðara árs veitir eigi réttindi til styttingar námstímans umfram þau, 
er lokapróf fyrra árs veitir. 

Hjúkrunarskóli Íslands. 

Próf á hjúkrunarkjörsviði veitir forgangsrétt til inngöngu umfram umsækj- 
endur með annað jafnlangt undirbúningsnám. 

Sérstakar lágmarkskröfur um einkunnir: 

Engar.
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Menntaskólar. 

Lokapróf fyrra árs — án sérstakra lágmarkseinkunna — veitir rétt til að hefja 
nám í menntaskóla á fyrsta námsári, en sé um að ræða að hefja nám á öðru náms- 
ári menntaskóla skal eftirtöldum skilyrðum fullnægt: 

a) að skólastjóri eða námsráðgjafi mæli sérstaklega með umsækjanda til mennta- 
skólanáms, og séu meðmælin send beint til viðtökuskóla; 

b) að umsækjandinn standist próf viðtökuskólans í þeim greinum, sem kenndar 
eru á fyrsta námsári hans, en ekki í framhaldsdeildum gagnfræðaskólanna; 

c) að umsækjandinn afli sér viðbótarkennslu í þeim greinum, þar sem viðtöku- 
skóli telur, að námsnefni framhaldsdeilda gagnfræðaskólanna nægi ekki til 
undirbúnings undir áframhaldandi nám í menntaskóla, og skal umsækjandinn 
í þeim tilgangi eiga aðgang að haustnámskeiðum þeim, sem haldin eru við 
menntaskólana, með sömu kjörum og reglulegir nemendur skólanna. 

Heimilt er viðtökuskóla að fresta prófum þeim, er um getur í b-lið, ef um er 
að ræða greinar, sem ekki teljast beinn undirbúningur undir nám á öðru námsári 
skólans. 

Sérstakar lágmarkskröfur um einkunnir: 
s 

1. Meðaleinkunn í öllum greinum: 5.50. 
2. Einkunn í hverri grein: 4.0. 

Lokapróf síðara árs veitir eigi réttindi til styttingar námstímans umfram það, 
er lokapróf fyrra árs veitir. 

3. gr. 
Þegar tiltekin eru einkunnamörk, er jafnan átt við einkunn á vorprófi. 

4. gr. 
Ákvæðin um Garðyrkjuskólann og Bændaskólann á Hvanneyri í þessari reglu- 

gerð eru sett í samráði við landbúnaðarráðuneytið. 

5. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum frá 15. apríl 1970, um breyting 

á lögum nr. 48 7. maí 1946, um gagnfræðanám, öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 15. april 1970. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Akureyrar. 

Lýsing. 

Um kwst.mæli á kr. 9.40 hverja kwst. 
Um kwst.mæli á kr. 2.70 hverja kwst. auk fastagjalds er nemi kr. 1400.00 á 
ári fyrir 25 m? gólfflöt eða minna af gólffleti af rúmi því er lýsa skal og kr. 
40.00 fyrir hvern ferm. umfram 25 m?. Þennan gjaldskrárlið má nota í verzl- 
unum fyrir kæliskápa og 1-fasa mótora upp af 3 kw., og greiði notandi auka- 
gjald fyrir hvert kw. sem svarar til gjalds fyrir 38 fermetra gólfflatar. 

Almenn heimilisnotkun. 

Um tvo kwst.mæla, annan til ljósa, hinn til suðu og hitunar. Á ljósamælinn 
reiknast ljósagjald kr. 940 á kwst., en á hinn mælinn kr. 2.30 á kwst. 
Um einn kwst.mæli fyrir alla notkun á heimilinu á kr. 1.82 hverja kwst., auk 

þess greiðast fastagjöld kr. 1.16 á mánuði af hverjum fermetra gólfflatar íbúðar. 
Við útreikning á gólffleti skal telja öll herbergi og eldhús, enn fremur ganga, 
baðherbergi, geymslur og bílskúra. 
Sértaxti Sundlaugar Akureyrar. Kr. 181 á kwst. og fastagjald ákveðið af 
stjórn Rafveitunnar. 

Vélanotkun. 

Um kwst.mæli á kr. 4.56 fyrir hverja kwst. Þó skal minnsta árgjald vera kr. 
650.00 á hvert kw. í málraun vélanna. 
Um mestastraumsmæli, ef um meira en 50 kw. er að ræða og notkunartimi er 

meira en 1000 klst. á ári greiðist kr. 1500.00 fyrir hvert kw. upp að 50 kw. og 
kr. kr. 0.76 á kwst. fyrir fyrstu 200 000 kwst. á ársnotkun. 
Um mestastraumsmæli, ef um meira en 50 kw. er að ræða og notkunartimi 

er meira en 1000 klst. á ári greiðist kr. 1240.00 fyrir hvert kw. sem er fram yfir 
50 kw. og kr. 0.66 á kwst. fyrir umfram 200 000 kwst. 
Ef um meira en 30 kw. er að ræða og ársnotkunin er meiri en 1000 kwst. á ári, 
á kr. 2.65 hverja kwst. 
Um kwst.mæli á kr. 2.80 fyrir hverja kwst. til búreksturs. 

Hitun. 

Um kwst.mæli á kr. 0.69 hverja kwst., enda megi þá rjúfa strauminn með 
klukkurofa í þrjár klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó ekki 
lengur en 1% klst. í senn. 
Um tvigjaldsmæli á kr. 0.95 hverja kwst. frá kl. 8 til kl. 28. 
Um tvígjaldsmæli á kr. 0.50 hverja kwst. frá kl. 23 til kl. 8. 
Um kwst.mæli á kr. 0.38 hverja kwst. ef straumurinn er rofinn frá kl. 8 til kl. 23. 
Sértaxti Sundlaugar Akureyrar til hitunar, kr. 0.39 hver kwst. Svo D-6 og kr. 
0.35 frá 1.5 til 1.10
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Til hitunar í iðnaði. 

E-1 Á kr. 1.23 hverja kwst., enda sé þá minnsta notkun 10 000 kwst. á ári. 
E-2 Um tvígjaldsmæli á kr. 156 hverja kwst. frá kl. 8 til kl. 23. 
E-3 Um tvígjaldsmæli á kr. 0.77 hverja kwst. frá kl. 23 til kl. 8. 
F-4 Rafmagn til súgþurrkunar á kr. 0.85 fyrir hverja kwst. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

a. Að vélaafl, götulinur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
bh. Að notandi kosti tengingu klukkurofa fyrir hitalögnina og greiði leigu fyrir 

hann samkvæmt reglum er gilda um leigu mæla. 
c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerðar samkvæmt fyrirmælum 

rafveitunnar, ofnar fasttengdir og hitastillar notaðir. 

Önnur notkun. 

1. Rafveitustjórn getur með sérstökum samningi selt raforku þeim notendum, 
sem hafa eigin vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði, að stöðva megi raf- 
orkusölu til þeirra hvenær sem þarf, að dómi rafveitustjóra. 
Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjóri, í samráði við rafveitustjórn, 
selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert sinn. 

3. Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn. 

lo
 

Mælaleigur. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir veitu hverri, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu af 
mælitækinu samkvæmt eftirfarandi skrá: 

Upp að — 35—50 50—100 100—500 — Yfir 500 
30 Amp. Amp. Amp. Amp. Amp. 

Tegund mælitækis kr. kr. kr. kr. kr. 

1-fasa kwst.mælar .............. 138.00 170.00 184.00 

3-fasa kwst.mælar .............. 233.00 357.00 461.00 768.00 1689.00 
Tvígjalds og mestastraumsmælar 461.00 768.00 1 236.00 2477.00 
Klukkurofar og skiptiklukkur .. 589.00 

Af öðrum tækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal leigan vera sem 
næst 15% af mælitækisverðinu, og semur rafveitustjóri nánari skrá um leiguna. 
Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

Opnunargjald. 

1. Hafi gjald fyrir raforku eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal 
taka gjald fyrir enduropnun veitunnar, kr. 100.00. Enn fremur skal sama gjald 
tekið ef farið er á staðinn til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd. 

2. Ef fundin eru óleyfileg vör við skoðun, eða of stór, skal loka veitunni tafar- 
laust og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 100.00 
á skrifstofu rafveitunnar.
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Heimtaugargjald. 

Heimtaugargjald skal miða við flutningsgetu heimtauganna samkvæmt töflunni, 
sem hér fer á eftir. Fari lengd jarðstrengsheimtaugar fram úr 15 metrum eða loft- 
línu fram úr 30 metrum, skal húseigandi greiða yfirlengdargjald eins og taflan 
sýnir. Þetta gildir eingöngu um byggingar utan skipulagðra byggingasvæða: 

Jarðstrengur Loftlína 
Málstraumur Lágmark Yfirlengd Lágmark Yfirlengd 

Liður  stofnvara kr. kr. á m. kr. kr. á stólpa 

1. 25 1-fasa .............. 1 200.00 1600.00 
2. 60 3-fasa 20... 2 400.00 2 800.00 
3. 60 ð-fasa .......... 3 800.00 220.00 
d. 100 3-fasa ........... 4 900.00 250.00 
ð. 200 3-fasa 20... 9 900.00 410.00 
6. 350 ð-fasa .............. 17 400.00 560.00 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu stytztu greið- 
færa leið til varkassa. Lengd loftlínuheimtaugar reiknast frá næsta stólpa í not- 
endalínu við götu, stytztu greiðfæra leið að varkassa. 

Ýmis ákvæði. 

a. Sérlaxtar hækka hlutfallslega eins og þeir taxtar, sem þeir byggjast á. 
b. Söluskattur er innifalinn í verðinu. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og Þirtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjald- 
skrá fyrir Rafveitu Akureyrar nr. 32. 24. janúar 1969. 

Iðnaðarráðuneytið, 19. janúar 1970. 

Jóhann Hafstein.   
Jóhannes Guðfinnsson. 

Nr. 77. 24. apríl 1970. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu á skipulagsuppdrætti af Vík í Mýrdal. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 22. þ. m. 
staðfest skipulagsupdrátt af Vík í Mýrdal. 

Uppdrátturinn hefur hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og 
hefur verið samþykktur af hreppsnefnd Hvammshrepps og skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. apríl 1970. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Hallgrímur Dalberg. 
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41. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Ísafjarðar. 

I RAFORKA 

1. Ljós. 

.„ Um kwst.mæli 980 aura/kwst. 

. Um kwstmæli 490 aura/kwst. auk fastagjalds er nemi 30 kr./m? á ári, í rúmi 
2 

því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af gólffleti í verzlunum, vinnu- 
stofum og skrifstofum, en fyrir ganga og geymslur 15 kr./m?. 

2. Almenn heimilisnotkun. 

. Um kwst.mæli 240 aura/kwst. auk fastagjalds 20 kr./mánuði af hverju íbúðar- 
herbergi. Mælaleiga af einum mæli falli þá niður. Í útreikningi á fjölda her- 
bergja skal telja öll íbúðarherbergi og eldhús, en ekki ganga, baðherbergi, 
þvottahús og geymslur. Herbergi, sem er minna en 7 m? skal telja sem hálft, þó 
þannig að eigi skal greiða fastagjald af herbergjum sem eru minni en 5 m?. 
Herbergi sem eru stærri en 25 m? skal telja sem tvö. 

3. Vélanotkun. 

Um kwstmæli 490 aura/kwst. 
Um afl -og orkumæla þannig reiknað: 

Aflgjald af notuðu afli kr. 2620.00 kw./ári. Orkugjald af allri notkun 75 
aura/kwst. Notað afl hvers almanaksárs telst vera meðaltal fjögurra hæstu 

álestra, en álestrar fari fram með sem jöfnustu millibili en þó eigi skemur en 
eins mánaðar. Aflnotkun mælist sem meðalálag yfir stundarfjórðung. Minnsta 
aflgjald skal vera kr. 9500.00 á ári. Eftir þessum gjaldskrárlið má selja raf- 
orkunotkun atvinnufyrirtækja, sjúkrahúsa, heimavistarskóla og annarra slíkra 
staða, gegn greiðslu fastagjalds af ljósanotkun. 

4. Hitun. 

Til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa, heimavistarskóla og annarra slíkra staða 
má selja raforku til suðu og hitunar um sér mæli á 240 aura kwst. enda séu 

suðu- og hitatæki fasttengd. 
. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum 75 aura/kwst. á tímanum frá kl. 22—10, 

240 aura/kwst. á tímanum 10—-22, enda sé straumurinn rofinn í 4 stundir á 

mesta álagstíma Rafveitunnar, þó eigi lengur en tvær stundir í senn, og not- 
endur kosti uppsetningu tvígjaldsmæla. 

„ Hiti í kirkju um kwstmæli 150 aura/kwst., enda sé straumurinn rofinn í 4 
# 

stundir á mesta annatíma Rafveitunnar, þó eigi lengur en tvær stundir í senn. 
B'44 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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5. Önnur notkun. 

„ Til götu og hafnarljósa um kwstmæli 220 aura/kwst. 
Til nota við vinnulagnir við byggingu, meðan á byggingu stendur, þannig: 
a. Um kwst.mæli 490 aura/kwst. 

b. Um mestastraumsrofa kr. 75.00 hvert amper einfasa á mánuði. Rafveitustjóri 
ákveður hvort settur skuli upp kwst.mælir eða mestastraumsrofi. 

Til súgþurrkunar um kwst.mæli 140 aura/kwst. 
Alla raforkunotkun, sem ótalin er, og ekki kemst undir aðra liði þessarar 
gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið 1.1. Þegar sérstaklega stendur á má 
rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum samningi, þó eigi lengur en til eins 
árs Í senn, nema samþykki rafveitustjórnar komi til. 
Ofangreint raforkuverð er miðað við að raunstuðullinn sé ekki lægri en 0.8 
Verði raunstuðullinn lægri er heimilt að miða raforkuverðið við KVA og KvVast. 
í stað KW og kWst. 

Lásmarksnotkun um hverja heimtaug skal vera kr. 1000.00 á ári. 

11. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja sem nota skal fyrir hverja 
veitu og sú ákvörðun er skuldbindandi fyrir notanda sem skal greiða leigu af mæli- 
tækjum sem hér segir: 

1. 
2. 

Af einfasa kwst.mælum ...........0000 0000 n. kr. 22.00 á mánuði 
Af þrífasa kwst.mælum 100 A og minni ............0... — 5000 - — 
Af mestaaflsmælum 100 A og minni ...........0000.00.. — 12500 - — 
Af mestaaflsmælum stærri en 100 A ......000.00. 000. — 155.00 - — 
Af skiptiklukkum ............%.22 000... — 2200 - — 
Af ljósnæmisrofum ...........0.... 00. — 9500 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem hér eru nefnd, skal ársleigan vera sem næst 

20% af verði mælitækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjöld fyrir raforku. 

TIl. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugagjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 
Fari lengd jarðstrengsheimtaugar fram úr 15 metrum eða loftlinuheimtaugar 

fram úr 40 metrum skal greitt vfirlengdargjald eins og taflan sýnir: 

Málmstraumur Lágmark Yfirlengd 
stofnvara kr. kr./m. 

60 A. 1 fasa .......... 7 000.00 465.00 
60 A. 3 fasa 20... 9 000.00 495.00 

100 A. 3 fasa 20... 14 000.00 575.00 

125 A. 3 fasa .......... 17 000.00 665.00 
200 A. 8 fasa .......0.0 27 000.00 825.00 
350 A. 8 fasa ......... 48 000.00 1 150.00 

Fyrir heimtaug með flutningsgetu 150 KVA, (hér kann að þurfa spennistöð) 
skal greitt heimtaugargjald er nemi kr. 290.00 á hvert KVA. Skal þá aflið miðað við 
varastærðirnar 350, 400 eða 630 Amp. Yfirlengdargjald miðast við 350 Amp. skv. 
töflu. Lengd jarðlínuheimtaugar 60--200 Amp. reiknast frá varkassa, stytztu greið- 
færa leið að lóðamörkum. Lengd stærri heimtauga reiknast frá varkassa að spenni- 
stöð. Yfirlengd reiknast ekki af vegalengd sem er umfram 100 m frá varkassa. Þurfi 
að leggja jarðlínuheimtaug út frá loftlínu, skal lengd heimtaugar reiknuð jöfn 
lengd jarðstrengs frá varkassa að loftlínustólpa. Þveri jarðlínuheimtaug akbraut
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skal breidd akbrautar ekki reiknuð með. Lengd loftlínuheimtaugar 60—100 Amp. 
reiknast frá næsta stólpa í notendalínu við götu stytztu greiðfæra leið að varkassa. 
Þurfi að setja stólpa fyrir heimtaug nær húsi en 40 metra svo hún nái löglegri 
hæð skal greitt umframgjald kr. 3000.00 fyrir stólpann. 

Sé nauðsynleg t að setja upp spennistöð vegna ákveðins notanda, og hún að 
mestu leyti notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöð- 
ina, Rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum Rafveit- 

unnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. Sé lögð bráðabirgða 
heimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greitt fyrir hana sem hér segir: 

60 amper Í fasa ........00.00. 00... kr. 2500.00 
60 amper 3 fasa ......0.0.002.0 00 — 2500.00 

Óski húseigandi eftir að heimtaug verði breytt úr 1 fasa heimtaug, eða flutn- 
ingsgeta jarðstrengsheimlaugar verði aukin, skal hann greiða fyrir breytingu skv. 
kostn., þó aldrei minna en mismun á heimtaugargjaldi samkv. gjaldskrá. Þurfi að 
breyta loftlínuheimtaug í jarðlinuheimtaug vegna breytinga á stofnlinu í götu, skal 
húseigandi greiða % hluta heimtaugargjalds samkvæmt gjaldskrá. . 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Ísa- 
fjarðarkaupstaðar og Eyrarhrepps. Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða aðstæður 
óvenjulegar er heimilt að krefjast sérstaks aukagjalds húseiganda eða gera hon- 
um að greiða heimtaugina skv. kostnaði, en gera skal honum aðvart um það fyrir- 
fram. 

IV. OPNUNARGJALD 

I. Hafi verið lokað fyrir veitu vegna vanskila á gjöldum Rafveitunnar er óheim- 
ilt að opna fyrir aftur fyrr en notandi hefur greitt áfallin gjöld og kr. 200.00 
í opnunargjald á skrifstofu Rafveitunnar. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað taf- 

arlaust. Er óheimilt að opna aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 100.00 á 
skrifstofu Rafveitunnar. 

V. ÝMIS ÁKVÆÐI 

Hækki innkaupsverð á raforku er rafveitustjórn heimilt að hækka raforku- 
reikninga um 30% af þeirri hækkun. Fyrir hver 5% sem kaupgjald hjá Rafveitu 
Ísafjarðar hækkar eða lækkar, hvort heldur er sökum breytinga grunnkaups eða 
kaupgjaldsvísitölu frá og með 1. janúar 1970 er rafveitustjórn heimilt að hækka 
eða lækka gjaldskrá um 4%. Ef fyrirsjáanlegt er að dómi rafveitustjóra að örðug- 
leikar verði á rekstri Rafveitunnar sakir vatnsskorts, getur rafveitustjórn með 
samþykki ráðuneytis gert bráðabirgðaráðstafanir er hún telur heppilegar til þess 
að draga úr orkunotkun á veitusvæðinu meðan á vatnsskorti stendur, Söluskatt- 
ur er innifalinn í þessari gjaldskrá. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1928, 
og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjald- 
skrá fyrir Rafveitu Ísafjarðar nr. 31 20. janúar 1969. 

Iðnaðarráðuneytið, 6. febrúar 1970. 

Jóhann Hafstein. RN 

Jóhannes Guðfinnsson.
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GJALDSKRÁ 

Rafmagnsveitna ríkisins um raforkusölu við lágspennu. 

I. GJALDSKRÁRLIÐIR 

Rafmagnsveitur ríkisins selja raforku á þann hátt og við því verði sem hér 

segir: 
1. Lýsing. 

11. Fast gjald ..........0%. 000. kr. F 1. 
Orkugjald ...........0000 0 — 10.50 á kwst. 

12. Fast gjald .........000. 00 —- FIF 2. 
Orkugjald .............00. 0 — 5.50 á kwst. 

2. Notkun til heimilisþarfa, búrekstrar o. fil. 

21. Fast gjald ...........0000. 0000 kr. FIF. 
Orkugjald ............000 0000 — 2.70 á kwst. 
Aflmarksmæling 

23. Aflgjald, lágmarksstilling 3 kw. 00.00.0000. 00... — 10 000.00 á ári. 
Aflgjald, frá 3 til6 kw. ......0.0000 0000 — 2375.00 á kw. á ári. 
Aflgjald, umfram 6 kw. .......000. 0000 — 1770.00 á kw. á ári. 
Orkugjald af allri notkun .......2..0.. 000... — 0.48 á kwst. 
Orkugjald af notkun umfram aflstillingu .......... — 5.50 á kwst. 

3. Vélanotkun o. fl. 

31. Fast gjald ............0..00 0... kr. FIF 2. 
Lágmarksgjald ........02.2000. 000 — 48 XF 1 á ári. 
Orkugjald ..........0..200 000 - 5.50 á kwst. 

32. Aflgjald, lágmark 2 kw. ......000%00 0000. —  6000.00 á ári. 
Aflgjald, 25 kw. .....000002. 00 —  3000.00 á kw. á ári. 
Aflgjald umfram 5 kw. .....0.00 0000 — 2 750.00 á kw. á ári. 
Fast gjald ...........0.00 000 — FIF3. 
Orkugjald af allri notkun ......00.00000 0. 00... — 1.00 á kwst. 

34. Til súgþurrkunar á tímabilinu 1. júní til 31. okt.: 
Aflgjald ..........0..00 000 — 900.00 á kw. á ári. 
Fast gjald ...........00.02 000 — F1. 
Orkugjald .........0..2 0000 — 0.48 á kwst. 

35. Aflgjald, lágmark 25 kw. (uppsett kw. í málraun 
véla) ......00000 err — 6 000.00 á ári. 

Aflgjald, umfram 25 kw. .....0.0000 00 — 2160.00 á kw. á ári. 
Fast gjald ...........000000 00 — FI4EF3. 
Orkugjald .........2..200 00. -- 100 á kwst. 

4. Húshitun. 
41. Fast gjald ..........0%.00 0200 kr. FI4F4. 

Orkugjald .........0..02 0000 —— 100 á kwst. 
Roftími allt að 1 klst. á dag. 

42. Fast gjald, lágmark 2 kw. .....0000000 00. — FIF 4. 
Orkugjald ........0...0 2000 — 0.40 á kwst. 
Roftími allt að 215 klst. á dag.



12. febrúar 1970. 349 

43. Fast gjald, lágmark 2 kW. ....0000000 00 
Orkugjald .............00 0000. 
Roftimi allt að 15 klst. að degi til. 

5. Utanhússlýsing. 

Fast gjald ..............202 000 
Fyrir hvert götuljósker ......0.0...2.... 0 
Orkugjald .............22.0 00 

. Fast gjald ...............00 0... 
Orkugjald ...........0202. 0000 

6. Lokun fyrir veitu. 

Nr. 79. 

F1. 
0.25 á kwst. 

F1. 
6xF1. 
1.35 á kwst. 

F1. 
3.35 á kwst. 

Gjöld fyrir lokun og enduropnun á veitu, vegna vanskila, eru samtals kr. 400.00 
í hvert skipti. 

H. SKILGREININGAR OG ÝMIS ÁKVÆÐI 

1. Föst gjöld. 

Í SLR II 
F 2 a. Verzlanir, skrifstofur, vinnustofur o. þ. h..... 

b. Gangar, geymslur 0. þh. ......0.... 
P3oo00 

Gjaldeiningar eru: 

a. Fyrir fjölskylduheimili. 
Hvert herbergi notað eða ætlað til íbúðar, en 
ekki gangar, baðherbergi né geymslur. Herbergi 
5 mé? eða minna reiknast hálft, en 25 m? eða 
stærra, tvö. 

b. Eyrir félagsheimili, skóla, gistihús, sjúkrahús o. 
þ. h. 20 m?, mælt innan útveggja, án geymslu og 
ganga þeim tilheyrandi. 

c. Fyrir útihús vegna búrekstrar. 
Fyrstu 50 mé? eða minna ein gjaldeining. 
Hverja næstu 100 mé? ein gjaldeining. 

d. Fyrir fiskvinnslustöðvar, iðnaðar- og iðjuhús o. 
þ. h. 
30 m? fyrir vinnslurúm. 
40 m? fyrir geymslurúm. 

F 4 Hvert uppsett kw. .....0....00 0000 

2. Mestaaflsmæling. 

1. Aflmæling miðast við 15 mín. meðalálag. 
9 Gjaldskrárliður 32. 

72.00 á mánuði. 
2.70 á m? á mánuði. 
1.40 á m? á mánuði. 

28.00 á gjaldeiningu 
á mánuði. 

240.00 á ári. 

Gjaldskylt afl hvers almanksárs er meðaltal fjögurra hæstu álestra, en 
álestrar fari að jafnaði fram í byrjun hvers mánaðar.
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3. Véla- og tækjaálag. 

1. Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.8 skal hann gera ráðstafanir á sinn 
kostnað til þess að hækka fasviksstuðulinn upp í það gildi. 

Notandi greiðir hærra verð fyrir raforkuna meðan fasvikstuðullinn er 
undir 0.8. 
Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annara tækja, sem valda til- 
finnanlegum truflunum um skemmri eða lengri tíma, eftir aðstæðum hverju 
sinni. 

Heimilt er að taka fastagjöld af rafsuðuspennum samkvæmt F 4. 

to
 

4. Verð til hitunar. 

Í gjaldskránni er verð til hitunar miðað við söluverð á dísilolíu í Reykjavik, 
kr. 2575.00 á tonn. Hitaverð lækki eða hækki hver kwst. um 24 aura á gjaldskrár- 
lið 41, 1 eyri á lið 42 og 0.6 eyri á lið 43, fyrir hverjar fullar 65 krónur, sem olíu- 
tonnið hækkar eða lækkar. 

5. Götulýsing. 

Rafmagnsveitur ríkisins sjá um uppsetningu götulýsingarkerfis, samkvæmt ósk 
notanda, sem greiði stofnkostnað. Viðhald götulýsingar annast rafmagnsveiturnar 
á sinn kostnað. 

6. Takmörkun á vali gjaldskrárliða o. fl. 

Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils 
afls, geta Rafimagnsveitur ríkisins takmarkað val notenda við ákveðna gjaldskár- 
liði eða gert sérstaka samninga um skilyrði fyrir tengingu. 

Þar sem framleiðslukostnaður orku er sérstaklega hár svo sem á dísilstöðvar- 
svæðum eða flutningsgeta og/eða spennaafl er takmarkað, áskilja rafmagnsveit- 
urnar sér rétt til þess að gefa ekki kost á þeim gjaldskrárliðum, þar sem orkugjald 
er lágt og/eða orkunotkun mikil. 

II. HEIMTAUGARGJALD. 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt sérstökum reglugerðum og gjaldskrám 
um heimtaugargjöld til Rafmagnsveitna ríkisins. 

Í öllum framangreindum tölum er 11% söluskattur innifalinn. 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 og öðlast 
gildi hinn 1. marz 1970. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 207 30. júní 1969. 

Iðnaðarráðuneytið, 12. febrúar 1970. 

Jóhann Hafstein.   
Jóhannes Guðfinnsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Sauðárkróks. 

I RAFORKA 

Rafveita Sauðárkróks selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér 

segir: 
1. Lýsing. 

1.1. Um kwst.mæli á kr. 9.40 hverja kwst. 

1.2. Um kwst.mæli á kr. 3.25 hverja kwst. auk fastagjalds af rúmi því, sem lýsa 

skal, er nemi kr. 50.00 á ári af hverjum fermetra gólfflatar í búðum, vinnu- 

stofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 17.50 á ári af 

hverjum fermetra. Einnig greiðist grunngjald, kr. 900.00 á ári. 

2. Almenn heimilisnotkun. 

2.1. Um kwstmæli þannig reiknað: 
a. Grunngjald ...........0000 0000 n nr kr. 16.00 á mán. 
b. Orkugjald af allri notkun ........00200000 00... nn... —  2.00 kwst. 
c. Fastagjald af hverju herbergi ..........020.. 000... . — 16.00 á mán. 

Til herbergja í íbúð skal telja öll herbergi, sem ætluð eru sem Íveruher- 
bergi og eldhús, en ekki ganga, baðherbergi eða geymslur. Herbergi, sem er 
minna en 5 ferm., skal telja hálft, en stærra en 25 ferm. sem tvö. Þar sem með- 
alstærð herbergja í íbúð er minni en 10 ferm., má miða við samanlagt flatar- 
mál þeirra, þannig, að hverjir 10 ferm. jafngildi einu herbergi og ó ferm. 
hálfu herbergi. 

8. Vélanotkun. 

3.1. Um kwst.mæli á kr. 5.30 hverja kwst. 
Til matvælaiðnaðar, ef uppsett vélaafl fastra véla er yfir 20 kw. og not- 

andi skuldbindur sig til að greiða sem svarar minnst 1000 kwst. ársnotkun á 
hvert kw. vélanna um kwst.mæli. 

3.2. a. Á kr. 1.75 hverja kwst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 2 klst. á tím- 
um mesta álags rafveitunnar. 

3.3. b. Á kr. 2.65 hverja kwst. án skilyrðis um lokun fyrir straum. 
3.4. Um afl og orkumæli þannig reiknað: 

a. Aflgjald, af notuðu afli .........0..0.00000..00. kr. 2 870.00 á kw. á ári. 
b. Orkugjald af allri notkun .........0.00..000. 00... -— 0.65 á kwst. 

eða 
a. Af ástimpluðu afli véla ..........0.00 0000... — 2400.00 á kw. á ári. 
b. Orkugjald af allri notkun ..........0.0.000...000. 

Grunngjald reiknast í báðum tilfellum kr. 2 870.00. 
— 0.65 á kwst. 

4. Hitun. 

4.1. Um kwstmæli á 76 aura hverja kwst., enda sé minnsta notkun 6000 kwst. á 
ári. Sala á raforku eftir þessum gjaldskrárlið er háð því skilyrði, að straumur- 
inn sé rofinn í allt að 3 klst. á dag á mesta álagstíma um hádegi og síðdegis, 
en ekki lengur en 1% klst. í senn. Rafveitustjóri ákveður lokunartíma hjá 
hverjum notanda. 

B45
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Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

a. Að vélaafil, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Að klukkurofar séu fáanlegir og notandi kosti tengingu þeirra og greiði leigu 

af þeim samkvæmt reglum, sem gilda um leigu mæla. 
c. Að Nitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum raf- 

veitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofa og hitastillir notaður. 

5. Önnur raforkunotkun. 

ö.1. Raforku til suðu má selja til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða á kr. 2.00 hverja kwst., enda sé notkunin mæld um sérmæli og 
suðutækin fasttengd. 

5.2. Til nota um vinnulagnir við byggingar meðan á byggingu stendur um kwst.- 
mæli á kr. 5.90 hverja kwst. 

5.8. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwstanæli á 60 aura hverja kwst., 
enda sé straumurinn rofinn frá kl. 8.30 til 22.00. 

4. Raforku til götu- og hafnarlýsingar á kr. 2.65 hverja kwst. 
5. Raforku til ljósa í beituskúrum má selja án mælis á kr. 6900.00 árskw., enda 

sé spennan þá 32 volt og skriflegir samningar gerðir við neytendur um notk- 
unina. 
Innifalið í verðinu er verðjöfnunargjald. 

11. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 
veitu og er ákvörðun sú skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu sem 
hér segir: 

1. Af einfasa mælum 30 amp. og minni „.......0.0.000...0.0.. kr. 15.00 á mán. 
2. Af þrífasa mælum 50 amp. og minni .........0.0.00000.0.... — 25.00 á mán. 
3. Af þrífasa mælum 50—-100 amp. ....000000000 00 — 35.00 á mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal ársleigan vera sem 
næst 20% af verði mælitækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir 
raforku. 

II. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 
Fari lengd jarðstrengs heimtaugar fram úr 15 m. skal greitt yfirlengdargjald 

eins og taflan sýnir. 
Jarðstrengur 

Lágmark Yfirlengd 
Málstraumur stofnvara kr. kr./m 

60 A Ifasa .......0..0.00 00. 6 000.00 475.00 

60 A B-fasa .........00 000 9 100.00 500.00 

100 A 3-fasa .........00 0000 14 000.00 580.00 
125 A ð-fasa ........00.20 00. 17 200.00 670.00 
200 Á 3-fasa ........0.000 0000. 27 200.00 870.00 
350 A 3-fasa ........00% 00... 47 700.00 1 150.00 

Af loftlínuheimtaug reiknast gjald, sem er 20% lægra, en að framan greinir, 
fyrir heimtaug allt að 40 m. Það sem þar fer fram yfir, greiðist samkvæmt kostnaði. 

Lengd jarðlínuheimtaugar 60—-200 A reiknast frá stytztu greiðfæru leið að 
lóðarmörkum. Lengd stærri jarðlínuheimtauga reiknast frá varkassa að rofalínu-
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dreifistöð. Yfirlengd reiknast ekki af vegalengd, sem er umfram 100 m frá var- 

kassa. 
Óski húseigandi eftir, að heimtaug verði breytt úr 1-fasa heimtaug, eða flutn- 

ingsgeta jarðslrengsheimtaugar verði aukin, skal hann greiða fyrir breytinguna 

samkvæmt kostnaði, þó aldrei minna en mismun á heimtaugargjaldi samkvæmt 

gjaldskrá. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Sauð- 

árkróksbæjar. Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða aðstæður óvenjulegar er 

heimilt að krefjast sérstaks aukagjalds af húseiganda eða gera honum að greiða 

fyrir heimtaugina samkvæmt kostnaði, en gera skal honum aðvart um það fyrir- 

fram. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar 

hafi komið fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 200.00. 

9. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 

laust, og verður hún eigi opnuð aftur, fyrr en notandi hefur greitt kr. 200.00 kr. 

sjald á skrifstofu rafveitunnar. 

v. ÝMIS ÁKVÆÐI 

Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í Í. kafla 

þessarar gjaldskrár, um allt að 20% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytis, enda 

sé breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 
Söluskattur er innifalinn í gjaldskrá þessari. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 

og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjald- 
skrá fyrir Rafveitu Sauðárkróks, nr. 55 10. febrúar 1969. 

Iðnaðarráðuneytið, 12. febrúar 1970. 

Jóhann Hafstein. nn 

Jóhannes Guðfinnsson. 

24. febrúar 1970. Nr. 8l. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna Guðnýjar 
Björnsdóttur og Jónasar Jóhannessonar, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af 
dómsmálaráðherra 24. febr. 1970. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð hjónanna Guðnýjar Björnsdóttur 

og Jónasar Jóhannessonar. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður hjónanna Guðnýjar Björnsdóttur og Jónasar 

Jóhannessonar á Þverá í Reykjahverfi og er stofnaður til minningar um þau af 

nokkrum niðjum þeirra.
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9, gr . gr. 
Stofnfé sjóðsins er innstæða, er verið hefur á bókum nr. 21—25 í deild hinnar 

ævinlegu erfingjarentu í Söfnunarsjóði Íslands, og er nú samtals að fjárhæð kr. 
15 104.49. Sjóðinn skal ávaxta í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. 

ð. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að gleðja einstæða sjúklinga í Sjúkrahúsi Húsavíkur með 

Jólagjöfum eða á annan svipaðan hátt. Má verja til þessa hálfum árlegum vaxtatekj- 

um sjóðsins, en hinn helming vaxtanna ásamt öðrum tekjum sjóðsins skal leggja við 
höfuðstólinn. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa: sýslumaðurinn í Þingeyjarsýslu, yfirlæknir sjúkrahúss- 

ins á Húsavík og formaður sjúkrahússstjórnar. 

5. gr. 
Stjórnin skal leita tillagna yfirhjúkrunarkonu sjúkrahússins, áður en úthlutað 

er úr sjóðnum. 
6. gr. 

Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir með reikningum sjúkrahússins. 

7. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 3. febrúar 1970. 

F. h. stofnenda 

Jónas Snorrason. 

Nr. 82. 4. marz 1970. 

SAMÞYKKT 

fyrir Vatnsveitufélag Hvamms og Garðs. 

1. gr. 
Félagið heitir Vatnsveitufélag Hvamms og Garðs. Heimili þess og varnarþing 

er í Hrunamannahreppi. 

2. gr. 
Tilgangur félagsins er að sjá býlum á félagssvæðinu fyrir vatni. 

3. gr. 
Stofnendur félagsins eru ábúendur býlanna: 
Hvammur 1, Hvammur Í og Garður, Hrunamannahreppi. 
Hver stofnandi greiðir kr. 10 000.00 sem stofngjald og telst hann ekki fullgildur- 

félagsmaður fyrr en það stofngjald er greitt. Allt vatn í fjós, þvottahús og önnur þau 
hús, er heyra búrekstri jarðarinnar til, telst undir sama stofngjald og íbúðarhús. 

Félagsskylda samkv 1. mgr. þessarar greinar er því skilyrði háð, að ábúanda séu 
látin í té afnot af vatni því, sem félagið hefur til umráða. 

4. gr. 
Ábúendur væntanlegra nýrra býla á félagssvæðinu má taka í félagið með sam- 

þykki lögmæts aðalfundar. 
Nýr félagsmaður greiðir sama stofngjald og eldri félagar og öll gjöld, sem á
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félaginu hvíla, til jafns við aðra félagsmenn frá því er hann gekk í félagið. Sjálfur 

skal hann kosta allar framkvæmdir, sem gera verður sérstaklega hans vegna, til þess 

að hann geti notað mannvirki félagsins. 

5. gr. 

Stofnkostnaður að upphaflegri aðalleiðslu vatnsveitunnar greiðist í eftirtöldum 

hlutum fyrir býli á félagssvæðinu: Einn þriðji hluti á hvert býli. Skal hann greiddur 

af stofngjöldum félagsmanna, þar sem þau hrökkva til og styrk, sem veittur kynni 

að verða til vatnsveitunnar. 
Vatnsskatt skal innheimta árlega af hverju býli á félagssvæðinu, sem vatns 

nýtur úr vatnsveitunni. Skal félagsstjórn tiltaka upphæð hans þannig fyrir hvert 

reikningsár, að nægi til greiðslu vaxta og afborgana stofnkostnaðar aðalleiðslu 

vatnsveitunnar og til viðhalds. 
Gjöld skv. 2. mgr. þessarar greinar má taka lögtaki ásamt áföllnum innheimtu- 

kostnaði, ef ekki er staðið í skilum um greiðslu gjalda til félagsins. Eignir félagsins 

standa til fullnægingar skuldbindingum þess. Enginn félagsmaður ber ábyrgð á 

skuldbindingum félagsins umfram gjöld þau, sem honum er gert að greiða til fé- 

lagsins samkvæmt ákvæðum þessarar samþykktar. 

6. gr. 

Félagsstjórn er skylt að boða til félagsfundar, ef þrír félagar eða tveir stjórnar- 

meðlimir krefjast þess, enda greini þeir tilefni kröfunnar. 

7. gr. 
Félagsfundur er lögmætur, ef helmingur félagsmanna sækir hann, enda hafi 

löglega verið til hans boðað. Fundur er löglega boðaður, ef hverjum félagsmanni er 
tilkynnt fundarboðið bréflega eða persónulega með fimm daga fyrirvara. 

Á félagsfundum hafa allir félagsmenn jafnan rétt og ræður afl atkvæða úrslitum. 

8. gr. 
Aðalfundur félagsins skal haldinn eigi síðar en 1. apríl ár hvert. Til hans skal 

boða með viku fyrirvara, bréflega eða persónulega. 
Aðalfundur er lögmætur, ef % félagsmanna sækir hann. Hafi þrisvar sinnum 

verið boðað til aðalfundar vegna ónógrar fundarsóknar, telst þriðji fundurinn lög- 
mætur, hver sem fundarsókn er. 

Á aðalfundi skulu teknar ákvarðanir um starfsemi félagsins á árinu, lagðir 
fram endurskoðaðir reikningar þess og kosnir þrír menn í stjórn félagsins og tveir 
endurskoðendur til eins árs í senn. Liggsi önnur mál fyrir aðalfundi en venjuleg aðal- 

fundarstörf, skal þess getið í fundarboði. 

9. gr. 
Stjórn félagsins skiptir sjálf með sér verkum. Störf stjórnar og endurskoðenda 

skulu vera ólaunuð. Formaður kveður stjórnina saman lil fundar og boðar félags- 
fundi og aðalfundi. 

Stjórnarfundir eru því aðeins lögmætir, að allir stjórnarmenn séu mættir. 
Færa skal gerðabók stjórnarfunda og skal ritari stjórnarinnar lesa fundargerð 

í lok hvers fundar og undirrita hana ásamt formanni, þegar hún hefur verið sam- 
þykkt. 

10. gr. 
Stjórn félagsins hefur umsjón með vatnsveitunni, annast reikningshald hennar 

og innheimtu á gjöldum til félagsins. Hún sér um viðhald og viðgerðir á vatns- 
bóli og aðalleiðslu. 

Viðhald heimæða og umbúnað í húsum annast félagsmenn hver hjá sér.
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11. gr. 
Samþykkt þessari má ekki breyta nema á aðalfundi, enda hafi breytinganna 

verið getið í fundarboði og séu að minnsta kosti % félagsmanna samþykkir þeim. 

Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af Vatnsveitufélagi Hvamms og 
Garðs í Hrunamannahreppi, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 90. 
júní 1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. marz 1970. 

Emil Jónsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 83. 6. marz 1970. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Vestmannaeyja. 

I. RAFORKA 

Rafveita Vestmannaeyja selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér 

segir: 

A. Lýsing. 

11. Um kwst.mæli á kr. 7.00 hver kwst. 
12. Um kwst.mæli á kr. 2.70 hver kwst. auk fastagjalds af gólffleti, er nemi kr. 34.50 

á ferm. á ári í rúmi því er lýsa á. 
13. Heimilt er að selja fyrirtækjum raforku til lýsingar jafnhliða annarri notkun 

um einn kwst.mæli, og greiðist þá fastagjald af gólffleti þess rúms, er lýsa skal. 
Fastagjaldið nemi 8-földum mismun á kwst. gjaldi samkv. A 11 og kwst.gjaldi 
þess gjaldskrárliðar, sem greitt er eftir. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

21. Um kwst.mæli þannig reiknað: 
a. Orkugjald kr. 2.20 hver kwst. 
b. Grunngjald (mælaleiga innifalin): 

Af einfasamælingu kr. 18.50 á mánuði. 
Af þrífasamælingu kr. 37.00 á mánuði. 

c. Herbergisgjald kr. 18.50 á mánuði. 
Til herbergja í íbúð skal telja eldhús og öll herbergi, sem ætluð eru 

sem íveruherbergi. 
Herbergi, sem er minna en 5 ferm. skal reikna sem hálft, en stærra en 

25 ferm., sem tvö. 
Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minna en 10 ferm., má miða við 

samanlagt flatarmál þeirra, þannig að hverjir 10 ferm. jafngilda einu her- 
bergi og 5 ferm., hálfu herbergi. 

C. Vélanotkun. 

381. Um kwst.mæli á kr. 3.80 hver kwst. 

Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, má krefjast lágmarksgjalds, er 
nemi andvirði 200 kwst. á ári á hvert kw. í málraun véla.
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32. Um kw/kwst.mæli þannig reiknað, enda sé málraun véla yfir 40 kw.: 

a. Orkugjald kr. 0.80 hver kwst. 
b. Aflgjald af notuðu afli kr. 2400.00 á hvert kw. á ári. Aflgjaldið miðast við 

mesta 15 mínútna meðalálag ársins. 

c. Aflgjaldið af uppsettu afli véla kr. 2100.00 á hvert kw. í málraun véla. Sé 

aflgjaldið miðað við málraun, greiðist ekki samkvæmt lið Þ. 

Raforkuverð fyrir vélanoktun miðast við, að fasviksstuðull álagsins hjá not- 

anda sé eigi lægri en 0.8. 
Sé fasviksstuðull lægri, getur Rafveitan krafizt þess, að hann sé hækkaður upp 

í það gildi, en þar til það er gert, miðast aflgjaldið við 80% sýndaraflsins. Uppsetn- 

ing rafsuðuspenna er háð leyfi rafveitustjóra og getur hann takmarkað notkun þeirra 

við tiltekna tíma sólarhringsins. Auk þess getur hann krafizt að fasviksstuðull 

spennanna, sé eigi lægri en 0.8. 

D. Hitun. 

41. Um kwst.mæli á kr. 1.15 hver kwst. 

E. Önnur raforkunotkun. 

51. Raforku til suðu má selja til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa, og annarra slíkra 
staða á kr. 2.20 hverja kwst, enda sé notkunin mæld með sérmæli og tæki fasttengd. 

52. Til nota um vinnulagnir við byggingar meðan á byggingu stendur um kwst.- 

mæli á kr. 4.00 hverja kwst. 
58. Til fasttengdra bökunarofna, vatns- og gufukatla á brauðgerðarhúsum er kr. 1.06 

hverja kwst., enda sé notkunin takmörkuð við tímabilið frá kl. 22.00 til kl. 10.00. 

54. Til götu og hafnarlýsingar á kr. 4.00 hverja kwst. 
Alla aðra rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þess- 

arar gjaldskrár, skal selja eftir sjaldskrárlið A 11. Þegar sérstaklega stendur á, 
má rafveitustjóri þó með samþykki rafmagnsnefndar selja raforku eftir sérstök- 

um samningi við kaupanda. 

11. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður gerð og stærð mælitækja fyrir hverja veitu, og er sú 
ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann. Leiga af mælum greiðist sem hér segir: 

1. Af einfasa kwst.mælum 60 A og Minni ......0000 00. kr. 8.00 á mán. 
2. Af þrífasa kwst mælum 50 Á og Minni .......0000.0 00... — 1600 - — 
3. Af þrífasa kwst.mælum 50 A til 100 A ......0.00.00 00 — 2600 - — 
4. Af þrífasa kwst.mælum yfir 100 A (straumspennumælum) .. —- 5800 - — 
5. Af mestaaflsmælum 100 Á og minni ......0.00. 0000. — 5200 - — 
6. Af meslaaflsmælum yfir 100 A (straumspennumælum) ...... — 9200 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru hér, skal ársleiga vera sem næst 

20% af verði mælitækjanna. 
Leigan innheimtist samtímis raforkugjaldinu. 

III. HEIMTAUGARGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hverja 
húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun hús- 
næðis og helztu raforkunotkun. 

Ein heimtaug er lögð að hverri eign (á sömu lóð), og skal greiða heimtaugar- 
sjald af hverri heimtaug (spennistöð), samkv. eftirfarandi reglu. Heimtaugargjald 
fyrir allt að 15 m jarðstrengsheimtaug frá jarðstrengskerfi og allt að 30 m loftlinu-
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heimtaug frá loftlínukerfi, reiknast eftir þessari jöfnu (2000 - 200 <X KWA) krónur. 
Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stytæztu leið (greiðfæra) að 
varkassa í útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa varkassa í innvegg, skal leita sam- 
þykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn er dreginn Í. Sé 
jarðlínuheimtaug lögð frá loftlínu (samkv. ósk heimtaugarbeiðanda) skal lengd 
heimtaugar reiknast frá loftlínustólpa að inntakskassa, en þveri heimtaugin ak- 
braut, skal breidd akbrautar dregin frá. 

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra, umfram fyrstu 15 m 
þannig: Yj == (250 - 38 <X KVA) kr./m. 

Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 m þannig: 
Yl = (508 X KVA) kr./m, að viðbættum 2500.00 kr. á hvern straur í umfram- 
lengd. 

Sé lögð bráðabirgðarheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu skal greitt fyrir 
hana sem hér segir: 

60 amp. einfasa ........0..0002. 00... kr. 1300.00 
60 amp. þriggja fasa ..........000000 00... — 1600.00 

Séu aðstæður þannig að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 
óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkv. kostnaði. 

Telji rafveitustjóri, að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis skal 
notandinn greiða mismun skv. gjaldskrá. 

Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu 
leyti, vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spenni- 
stöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna stað- 
setningar stöðvarinnar. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu og skal í 
öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar 
húsnæði er lagt til, skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð spennistöðvar- 
húsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis 
fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni (í leiguformi t. d. fyrir lengri tíma), 
og kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að 
ræða eða aðstæður Óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkv. kostnaðar- 
reikningi. 

Heimtaugargjald skal greitt þegar sótt er um heimtaug. 

Tafla yfir heimtaugargjöld. 

Málstraumur Stofnvara 
í 3x220 V i 3380 V Hámarks- Heimtaugar- 

Gjaldskrá- kerfi kerfi afl gjald 
liður Amp. Amp. KVA kr. 

1. 2 60 1X 60 13 6 000.00 
2. 3 60 1 60 22 8 500.00 

3. 3 > 100 3>< 60 38 12 700.00 
4. 50 sp. 16 000.00 
5. 3 < 100 66 20 000.00 
6. 3 > 200 75 sp. 29 000.00 
7. 100 sp. 29 000.00 
8. 3 < 350 2 x< 200 132 38 000.00 
9. 150 sp. 42 000.00 

10. 200 sp. 56 000.00 
11. 3 > 350 231 63 000.00 

12. 300 82 000.00
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IV. OPNUNARGJALD 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá ekki verið greitt, þannig að beita þurfi reglu- 

gerðarákvæðum um lokun, skal greiða fyrir enduropnun kr. 150.00 sé um 

itrekun að ræða. 
Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni tafarlaust lokað og 

verður hún eigi opnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald, kr. 100.00 á skrif- 

stofu Rafveitunnar. 

V. BREYTINGAR Á GJALDSKRÁ 

Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld þau, sem ákveðin eru í 

I, TI. og Il. kafla þessarar gjaldskrár, um allt að 20%, án sérstakrar stað- 

festingar ráðuneytis, enda sé breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu, áður 

en til hennar kemur. 
Gjaldskrá þessi er miðuð við raforkukaup samkv. samningi við Rafmagns- 

veitur ríkisins. Stöðvist flutningur raforku frá landi í samfleytt einn mánuð 

eða lengri tíma, má hækka rafmagnsverðið frá gildandi gjaldskrá um allt að 

50% fyrir jafnlangan tíma. 

VI. ÝMIS ÁKVÆÐI 
Söluskattur skv. lögum nr. 10/1960, ásamt síðari viðaukum og breytingum, 

sbr. lög nr. 3 11. febrúar 1970, er talinn með í upphæð gjalda þeirra, er um ræðir 

í gjaldskrá þessari. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 

og orkulögum nr. 58 29. april 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjald- 

skrá fyrir Rafveitu Vestmannaeyja nr. 54 13. febrúar 1968 með síðari breytingum. 

9. 

Iðnaðarráðuneytið, 6. marz 1970. 

Jóhann Hafstein.   
Jóhannes Guðfinnsson. 

marz 1970. Nr. 84. 

AU G LÝSING 

um breyting á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Akureyrar nr. 122 14. apríl 1966. 

2. gr. orðist svo: 
Vatnsskattur samkvæmt Í. gr. skal vera 4% af fasteignamati húss. 

3. gr. orðist svo: 

Hafi hús ekki verið virt fasteignamalsvirðingu, ákveður vatnsveitustjórn skatt- 

inn, að fengnum tillögum vatnsveitustjóra. 

46
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3. gr. 
5. gr. orðist svo: 

Aukavatnsskatt skal innheimta samkvæmt mæli með kr. 3.00 fyrir hvern ten- 
ingsmetra vatns. 

4, gr. 
6. gr. orðist svo: 

Vatnsveitan lætur notendum í té löggilta vatnsmæla, og er ársleiga fyrir hvern 

mæli sem hér segir: 

20 til 32 mm mælir .............. eeen... kr.  300.00 

40 mm mælir ..... FAIR —  409.00 

50 mm mælir 2... NA —  800.09 

80 mm mælir ......... 000 . — 1009.00 

100 mm mælir .......... 0 — 2 000.09 

5. gr. 
7. gr. orðist svo: 
Greiðsla fyrir vatn, sem sell er til skipa og báta í Akureyrarhöfn, skal vera kr. 

25.00 fyrir hvern teningsmetra, þó aldrei minna en kr. 300.00. Þurfi að afgreiða vatn 
til skipa og báta utan venjulegs vinnutíma, greiðir kaupandi vatnssölumanni eftir- 
vinnu- eða helgidagakaup. 

6. gr. 
9. gr. orðist svo: 

a) Gjald vegna lagna heimæða frá göluæð vatnsveitunnar í stofnkrana húss, sbr. 

ö. gr. reglugerðar vatnsveitunnar nr. 55 frá 30. apríl 1959, skal vera kr. 10.00 

fyrir hvern teningsmetra húss. 

þ) Tensigjald fyrir vörugeymslur og verkstæði, þar sem ekki er gert ráð fyrir 
iðnaði. 

Vatnsnotkun miðist við eðlilesa börf starfsmanna. Heimæðavidd 25--40 mm. 
Fyrir fyrstu 2000 rúmmetra húss greiðist kr. 10.00 á rúmmetra 
Fyrir næstu 2000 rúmmetra húss greiðist kr. 500 á rúmmetra. 

- Fyrir rúmmetra umfram 4000 greiðist kr. 2.00 á rúmmetra 
sigjald fyrir iðnaðarbyggingar. 
Heimæðavídd 5—100 mm. 
Fyrir fyrstu 3000 rúmmetra húss greiðist kr. 10.00 á rúmmetra. 

Fyrir næstu 3000 rúmmetra húss greiðist kr. 5.00 á rúmmetra. 

Fyrir rúmmetra umfram 6000 greiðist kr. 3.00 á rúmmetrs 
d) Tengisjald fyrir bifreiðabvottastöðvar, benzinafgreiðslur og bygeinsar af til- 

svarandi stærð greiðist samkvæmt kostnaði við lögn heimæðar með 40% álagi 

e) Þurfi vatnsveitan að lesgja kostnaðarsamar vatnsæðar, Hl að tengja við heim- 

æðar, vegna bvgsinga, sem eru utan skipulagsuppdráttar eða lanst frá vatns- 

æðum, getur vatnsveitan þegar þannig stendur á, látið viðkomandi aðila taka 
þátt í kostnaði við þær framkvæmdir. 

Vatnsveitustjóri mun meta slíkar aðstæður og kostnað hverju sinni og leita 

síðan álits og samþykktar vatnsveitustjórnar. 

f) Stofngjald skal greiða af bifreiðageymslum, viðby 

heimta skal stofngjöld með bygsgingarleyfisgjöldum, áður en leyfið er veitt, 

  

  

  

    

  

ingum og slækkunum. Inn-    
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13. gr. orðist svo: 
Vatnsveitunni er ekki skylt að leggja heimæð eða tengja hana, fyrr en húseig- 

andi hefur greitt heimæða- og tengigjald. 

8. Er. 

14. gr. orðist svo: 
Hrökkvi tekjur vatnsveitunnar ekki fyrir rekstrarútgjöldum getur bæjarstjórn 

að fengnum tillögum vatnsveitustjórnar, fyrir eitt ár Í senn, hækkað vatnsskatt, auka- 

vatnsskatt, mælaleigu, tengigjöld og vatn til skipa um allt að 50%, án þess að leita 

þurfi staðfestingar ráðuneytis. 

  

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. 

júní 1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. marz 1970. 

Emil Jónsson. R Í 

Hallgrimur Dalberg. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Húsavíkur. 

I. RAFORKA 

Rafveita Húsavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

11. Um kwstamæli á kr. 8.60 á hverja kwst. 

12. Um kwstamæli á kr. 3.60 á hverja kwst. auk faslagjalds af gólffleti í rúmi því, 

er lýsa skal. 
Fastagjald reiknast þannig: 

a. Fyrir verzlanir, vinnustofur og skrifstofur kr. 2.90 á ferm. á mánuði. 
bh. Fyrir geymslur, verbúðir o. þ. 1. kr. 1.45 á ferm. á mánuði. 

BR. Almenn heimilisnotkun. 

91. Um kwstmæli kr. 910 á hverja kwst. auk fastagjalds er nemi kr. 17.00 á 

mánuði af hverju herbergi. 
Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem ætluð eru sem 

íveruherbergi, hol og eldhús, en ekki baðherbergi, ganga eða geymslur. Her- 
bergi, sem er minna en 5 ferm. telst sem hálft, en stærra en 25 ferm. sem tvö. 

C. Vélanotkun. 

31. Um einn kwstmæli þannig: Á kr. 5.05 hverja kwst. ársnotkun. 
32. "Til matvælaiðnaðar, ef uppsett vélaafl fasttengdra véla er yfir 1.0 kwst.: 

a, Kr. 1.70 hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 1% klst. á dag 

á tímum mesta álags rafveitunnar.
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b. Kr. 245 hver kwst. án skilyrðis um lokun fyrir straum. 
c. Um afl- og orkumæla (mestaaflsmæla) þannig reiknað: 

Aflgjald af notuðu afli kr. 2375.00 á kwst 
Orkugjald af allri orkunotkun kr. 0.80 á kwst. 

d. Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: 
Um kwst.mæli á kr. 0.80 hverja kwst., auk fastagjalds, kr. 2065.00 á ári 
fyrir hvert kw. í málraun véla. 

D. Hitun. 

41. Til húshitunar um kwst.mæli kr. 1.10 hver kwst. 

42. Til húshitunar um kwstmæli kr. 0.55 hver kwst., enda megi rjúfa strauminn 

í allt að 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegi og síðdegis. 

43. "Til húshitunar um kwst.mæli á kr. 0.48 hver kwst., enda megi rjúfa strauminn 
í allt að 47%% klst. á tíma mesta álags rafveiltunnar um hádegi og síðdegis. 

44. Til húshitunar um kwst.mæli á kr. 0.36 hverja kwst. í 10 klst. á tímanum frá 
kl. 22 til kl. 09. 

45. Til fasttengdra bökunarofna og sufukatla í brauðgerðarhúsum, um tvígjalds- 
mæli á kr. 070 hver kwst. á tímanum frá kl. 22 til 08. og kr. 245 hver kwst. 
á tímanum frá kl. 08 til kl. 29. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

a. Áð vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveilustjóra. 
Þ. Að notendur setji sjálfvirka rofa fyrir hitalagnir og kosti viðhald þeirra. 
c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð eftir fyrirmælum rafveitunnar, 

ofnar fasttengdir með sérstökum rofa og hitastillar notaðir. 

  

ce
 

HE. Önnur raforkunotkun. 

1. Til vinnnlagna við byggingar meðan á byggingu stendur, um kwst.mæli kr. 
3.60 hver kwst 

2. Til götu- og hafnarlýsinsa r kr „ 1080.00 á ári hvert ljósker, enda kosti rafveilan 

nýbyggingar, rekstur og v Shald Hósakerfisins. 
Alla raforkunotkun, sem ó tali n er og ekki kemnr undir aðra Hði þessarar gsjald- 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A-1. Þegar sérstaklega stendur á er rafveitu- 

stjóra þó heimilt að selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert skipti, þó eigi 
lengur en til eins árs í senn. 

IH. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og serð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 
veiti og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notanda. 

af mælitækjum sem hér segir: 
   1. Af einfasa mælum 50 amp. og minni „.......0.... kr. 1500 á mánuði 

2. Af þrifasa mælum 50 amp. og minni ............... — 2200 — 

3. Af þrífasa mælum 50—-100 amp. 2...000. HIRÐ — 3000- — 
4. Af mestaaflsmælum 100 amp. og minni ......0..0.000... —- 6000 - — 
5. Af mestaaflsmælum stærri en 100 amp. 20.00.0000. — 12000 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, skal ársleigan vera sem næst 
15% af verði mælitækja. 

Leigan innheimtist um leið og gjald fyrir raforku.
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II. HEIMTAUGARGJALD 

Heimtaugargjald skal miðast við flutningsgetu heimtauganna skv. eftirfar- 

andi töflu: 

Málstraumur stofnvara 

60 amp. Í fasa ............. seen... kr.  6500.00 
100 amp. Í fasa ......0.000000 00. FRA 8 600.00 

60 amp. 8 fasa .....0.00 00... .6600.00 
100 amp. 8 fasa ..... FIRIR ee... ..... 0 11500.00 
200 amp. 3 fasa ......... II „en... — 23 000.00 
350 amp. 3 fasa „.cc.0000 HR „0... — 99 600.00 
150 kwWa. 000 FI oe... 0 46 200.00 
300 kwa. ....... BI FIRIR on... 0 92400.00 
500 kwa. 2... FI HR — 153 000.00 

Fari lengd jarðstrengsheimtaugar fram úr 20 m skal húseigandi greiða yfirlengd- 
argjald. Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu stylztu 

greiðfæra leið að varkassa. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum svæðum í Húsavík. Sé um óskipulagt 

svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar er heimilt að krefjast aukagjalds af hús- 

eiganda. 
Heimtaugargjald skal greiðast við umsóknir. 
Sé nauðsynlegt að selja upp spennistöð vegna ákveðins notanda og hún að 

mestu leyti í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til húsnæði undir 

stöðina rafveilunni að kostnaðarlausu. 
Heimltaugar í peningshús, bílskúra og Þbeitingaskúra greiðast eftir reikningi. 

V. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir reikning, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 200.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað og verður hún 
ekki opnuð fyrr en notandinn hefur greitt 200 króna gjald á skrifstofu raf- 

veitunnar. 

V. ÝMIS ÁKVÆÐI 

Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld skv. þessari gjaldskrá um 
alit að 20% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda auglýsi bæjarstjórn- 
in breytinguna í Lögbirtingablaðinu, áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 

og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist 
1 

Í 

til eftirbr eylni öllum þeim, sem hlut eiga að mál. Jafnframt fellur úr gildi gjald- 

skrá fyrir Rafveitu Húsavíkur nr. 48 8. febrúar 1968 með síðari breytingum. 

Iðnaðarráðnneytið, 13. marz 1970. 

Jóhann Hafstein. 
  

Jóhannes Guðfinnsson.
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GJALDSKRÁ 

Rafmagnsveitna ríkisins um heimtaugargjöld í sveit. 

1. gr. 
Hver sá, er óskar að fá rafmagn úr fyrirhugaðri héraðsrafmagnsveitu Rafmagns- 

veitna ríkisins eða fá heimtaug úr héraðsrafmagnsveitu þeirri, sem fyrir er eða fá 
tengt hús eða viðbyggingu við hús, sem er grunngjaldsskylt (sbr. 2. gr.), skal hafa 

greitt heimtaugargjald til Rafmagnsveitna ríkisins, áður en lagning veitunnar er 
hafin, áður en heimtaug er lögð, áður en hús er tengt eða gert skriflegan samning 
um greiðslu þess og má krefjast þess, að trygging verði sett fyrir greiðslunni. Óheimil 
er rafmagnsnotkun um heimtaug nema framangreindum skilyrðum um greiðslu 
heimtaugargjalds hafi verið fullnægt. 

Upphæð heimtaugargjaldsins ákveðst skv. 2. gr. nema heimtaugargjalda í kaup- 
stöðum, kauptúnum og þorpum, sem ákveðin eru í sérstakri gjaldskrá, sem ráðherra 
staðfestir. 

2. gr. 
Heimtaugargjald skal vera grunngjald af fasteign að viðbættum hundraðshluta 

af fasteignarmatsverði. Grunngjald skal vera 15. 000. rónur á hvern notanda og til 
viðbótar við grunngjald skal greiða 20 af hundraði af fasteignamatsverði húsa, mann- 
virkja, lands og lóða allt að 100 000 kr. matsverði, og 5 af hundraði af þeim hluta 
fasteignamatsverðs, sem er fram yfir 100 000 krónur, enda sé samanlögð lengd há- 
spennu -og lágspennulinu veitunnar ekki yfir 15 km á hverjar 12 600 krónur, sem 
áætlað er að greiðist í grunngjöldum. 

Ef ekki er fyrir hendi mat á fasteign, sem greiða skal keimtaugargjald af, gelur 
rafmagnsveitustjóri ríkisins áætiað matsverð með hliðsjón af þeim reglum, sem 
fasteignamat ríkisins fer eftir við mat fasteigna og ákveðið heimtaugargjald í sam 
ræmi við það. Hús í smíðum skal meta sem fullbyggt væri, enda skal liggja fyrir 
staðfest teikning af því. 

Heimtaugargjald nýbýlis, sem ekki hefur fengið staðfest fasteignamat, skal 
ákveða með hliðsjón af því, að samanlagt matsverð lands og húsa býlisins verði kr. 
55 þús. Þó skal tekið tillit til þess, ef býlið telst, að dómi landnámsstjóra, verulega 
frábrugðið meðalnýbyli, að því er fasteignamat varðar. 

Heimtaugargjöld sumarbústaða ákveðast samkvæmt sérstökum samningi hverju 
sinni. 

Um greiðslu kostnaðar af breytingu heimtaugar eða spennistöðvar fer eftir 
ákvæðum reglugerðar Rafmagnsveitna ríkisins. 

Verði fallizt á að leggja veitu, þar sem línulengd fer í ÍNN úr því, sem tilgreint 
er í 1. málsgrein, skulu heimtaugargjöld hækka samkv. nánari ákvörðun ráðherra 
með hliðsjón af áætluðu kostnaðarverði af þeim línum, sem framyfir eru. 

    

  

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 frá 29. april 
1967 og reglugerð Rafmagnsveilna ríkisins frá 6. apríl 1968 og gildir frá 15. april 
1970 að telja. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá um bheimtausgargjald til Rafmagns- 
veilna ríkisins frá 10. júlí 1968. 

Iðnaðarráðuneytið, 15. apríl 1970. 

Jóhann Hafstein. 
  

Jóhannes Guðfinnsson.
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Staðfesting forsetans á Skipulagsskrá fyrir verðlaunasjóð Gunnlaugs Jónssonar, 

Akranesi, útgefin á venjulegan hátt ad mandalum af dómsmálaráðherra 25. marz 

1970. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir verðlaunasjóð Gunnlaugs Jónssonar, Akranesi. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir verðlaunasjóður Gunnlaugs Jónssonar, kranesi. Er sjóðurinn 
er 

stofnaður af syni hans Jóni Einari, héraðslækni, hinn 28. apríl 1969. Gunnlaugur 

lauk kennaraprófi vorið 1926, en Jón Einar 1957. 

2. gr . gr. 

Stofnfé sjóðsins er kr. 50 000.00 — fimmtíu þúsund krónur — og eru þær nú 

ávaxtaðar í sparisjóðsbók nr. 127560 í Landsbanka Íslands. 

ð. gr. 

Markmið sjóðsins er að verðlauna með vönduðum penna beztan frágang í skrif- 

legum úrlausnum og prófum í 4. bekk Kennaraskóla Íslands eða lokaprófum í al- 

mennu kennaranámi, ef skipulagi skólans verður breytt, og styrkja efnilegan kenn- 

ara til framhaldsnáms í skrift eða annarra gagnsamlegra starfa í þágu skriftarkennsl- 

unnar í landinu. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins og dómnefnd skipa aðalskriftarkennari skólans, skólastjóri og 

aðalmóðurmálskennari í lokabekk skólans hverju sinni. 

Þegar styrkir eru veittir úr sjóðnum, skal stofnandi hans vera með í ráðum, 

svo lengi sem hans nýtur við. 

ð. gr. 

Sjóðinn skal varðveita á tryggilegan og hagkvæman hátt, svo sem í verðtryggð- 

um skuldabréfum. 
Eigi má skerða stofnfé sjóðsins, heldur leggja við hann vexti þá, sem ekki er 

varið til verðlauna eða styrkveitinga ár hvert, en til verðlauna eða styrkja skal 

aldrei verja fram yfir 75% ársvaxta. Heimilt er að veita sama aðila styrk til allt 

að þriggja ára, eftir því, sem afgangur vaxta endist til. Öðru fremur skal styrkja 

nema til þess náms eða þeirra ritstarfa, er koma skriftarkennslu í landinu að sem 

almennustum notum. Sjóðsstjórn metur, hvernær hún telur sjóðinn hafa bolmagn 

til styrkveitinga. 

6. gr. 

Reikninsa sjóðsins annast skólastjóri, og skulu beir birtir í skólaskýrslum ásamt öð > 9 Ei . 
vottorði endurskoðenda.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Vatnsveitu Ísafjarðar. 

Vatnsskattur. 

1. gr. 
Fyrir vatnsnotkun skal greiða árlega vatnsskatt af öllum húsum í lögsagnarum- 

dæmi Ísafjarðar, sem vatn fá úr vatnsveitu bæjarins. 

2. gr. 
Vatnsskattur samkv. 1. gr. skal vera 2.5% af fasteignamati húsa. 

3. gr 
Hafi hús ekki verið virt fasteignamatsvirðingu, ákveður vatnsveitan skattinn. 

Aukavatnsskattur. 

4. gr. 
Auk vatnsskatts samkv. 1. gr. skal greiða aukavatnsskatt fyrir verksmiðjur, iðn- 

fyrirtæki (vinnslustöðvar), útgerðarstöðvar, sláturhús, frystihús, efnalaugar, þvotta- 
hús, bifreiðaþvottastöðvar, svo og aðrir sem nota vatn til annars en heimilisþarfa. 

ð. gr. 
Aukavatnsskatt skal innheimta samkvæmt mæli eða áætlun vatnsveitunnar með 

kr. 2.00 fyrir hvern teningsmetra vatns. 

6. gr. 
Vatnsveitan lætur notendum í té lögsilta valnsmæla og er ársleiga fyrir hvern 

mæli kr. 350.00. 

í. gr. 
Vatnsveitan ákveður verð, skilmála og tilhögun á valnssölu til skipa Í samráði í) 5 

við hafnarnefnd. 

8. gr. 
Fyrir önnur vatnsnot en þau, sem að framan eru talin, skal hverju sinni greiddur 

aukavatnsskattur eftir ákvörðun vatnsveitunnar. 

Um gjalddaga, ábyrgð á greiðslu o. fl. 

9. gr. 
Gjalddagi vatnsskatts er Í. júlí ár hvert, og greiðist skatturinn í einu lagi fyrir 

líðandi ár. 
Aukavatnsskatt er heimilt að innheimta eftir á, með 4 gjalddögum í lok hvers 

ársfjórðungs. Vatn til skipa skal greiða við afhendingu. Vatnssskattur greiðist í 
skrifstofu bæjargjaldkera. 

10. gr. 
Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts vegna húss síns. Eigandi fyrirtækis 

ber ábyrgð á greiðslu aukavatnsskatts vegna atvinnurekstrar. 
Utgerðarmaður skips eða skipstjóri ber ábyrgð á greiðslu vatns til skipa.
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Greiðsla vatnsskatts er tryggð með lögveði í eigninni næstu 2 ár eftir gjalddaga, 
með forgangsveði fyrir hvers konar samnings- og aðfararveðum. 

Vatnsskatt og önnur gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki. 
Heimilt er að loka fyrir vatn frá veitukerfinu til þeirra, sem ekki greiða valns- 

skatt á réttum gjalddögum. 

11. gr. 

Hrökkvi tekjur vatnsveilunnar ekki fyrir rekstrarútgjöldum, getur bæjarráð 
ákveðið, fyrir eitt ár í senn, án þess að leita þurfi staðfestingar ráðuneytisins, að 

hækka gjaldskrána um allt að 50%. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá fyrir vatnsveitu Ísafjarðar nr. 74 30. júní 
1959. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. april 1970. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Haligrímur Dalberg. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Reyðarfjarðar. 

I RAFORKA 

Rafveita Reyðarfjarðar selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér 
segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwstmæli á kr. 6.50 hverja kwst. 
2. Um kwstmæli á kr. 2.25 hverja kwst. auk fastagjalds af gólffleti í rúmi því, 

er lýsa skal. 
Fastagjald reiknast þannig: 

Fyrir búðir, vinnustofur og skrifstofur ............ kr. 1.50 á m? á mánuði 
Fyrir ganga, geymslur o. þ. h. — 062 -m?2- —- 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli fyrir alla notkun á heimilinu á kr. 1.80 hverja kwst., og auk þess 
fastagjald kr. 11.00 á mán. fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar og eldhús, 
en ekki ganga, baðherbergi eða geymslur. Herbergi, sem er minna en 5 mö, telst sem 

hálft, en stærra en 25 m? sem tvö. Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er undir 10 
m?, má miða við samanlagt flatarmál þeirra, þannig að hverjir 10 mt? jafngilda einu 
herbergi og hverjar 5 m? hálfu herbergi. Einnig má selja til vinnuljósa og bygg- 
inga í smíðum samkvæmt taxta þessum. 

C. Vélanotkun. 

1. Um kwstmæli á kr. 340 hverja kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 
tíma, má krefjast minnsta árgjalds, kr. 490.00 fyrir kw. í málraun véla. 

B47



Nr. 89. 308 13. marz 1970. 

2. Um afl- og orkumæla til véla í frystihúsum, fiskverkunarstöðvum og iðnaðar- 
fyrirtækjum, ef uppsett vélaafl fastra véla er yfir 20 kw., þannig reiknað: 

a. Aflgjald af notuðu afli .............0....0.00.000.. kr. 2400.00 á kw. á ári 
b. Orkugjald af allri notktim ........000.0 00. — 0.65 — kwst. 

Heimilt er að rjúfa strauminn í allt að 3 stundir á dag á tímum mesta álags. 
3. Ef ekki eru tök á að mæla notað afi, má selja þannig: Um kwst.mæli á kr. 

0.75 hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 1295.00 á ári fyrir hvert kw. 
í málraun véla. 

4. Til súgþurrkunar um kwstanæli á kr. 0.90 hverja kwst., enda skuldbindi 
notandi sig til að nota ekki vélarnar á mesta álagstíma dagsins, skv. fyrir- 
mælum rafveitustjóra. 

D. Hitun. 

1. a. Um kwstmæli á kr. 0.53 hverja kwst., enda sé þá minnsta notkun 6000 

kwst. á ári. Heimilt er að rjúfa strauminn allt að 3 stundum á dag á tím- 
um mesta álags rafveitunnar. 

b. Án straumrofs á kr. 0.92 hverja kwst. 
2. Um kwst.mæli á kr. 0.36 hverja kwst., enda megi þá rjúfa strauminn á tím- 

anum frá kl. 8—23. 

Önnur skilyrði fyrir raforkasölu til hilunar. 

a. Að notandi setji á sinn kostnað klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti 
viðhald þeirra. Þá getur rafveitustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til rofa 
og annist viðhald þeirra og kostar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir 
leigu af þeim samkvæmt reglum, er gilda um leigu mælitækja. 

b. Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum 

rafveitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 

E. Önnur raforkunotkun. 

1. 'Til götu- og hafnarlýsingar um kwstmæli á kr. 2.35 hverja kwst. 
2. Hvers konar raforkunotkun, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja samkv. Hið A-1. 

HH. MÆLALEIGA 

Notandi greiði leigu af mælitækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa kwst.mælum allt að 50 amp. ....0000.00. kr. 6.50 á mánuði 
2. Af þrífasa kwstmælum allt að 50 amp. 00.00.0000. — 1900 - — 

3. Af þrífasa kwst mælum 50—-200 amp. ......0.00. — 3000 - — 
4. Af þrifasa kwst mælum yfir 200 amp. .....0...00. 0... — 4800 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, skal ársleigan vera sem næst 
20% af verði mælitækjanna. Skal leigan af mælitækjunum innheimt um leið og 
gjald fyrir raforku. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 
veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann.
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HI. HEIMTAUGARGJALD 

Af hverri húsveilu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimlaugargjald 

sem hér segir: 

1. Grunngjald af hverri loftlínuheimtaug ....... RR AR „eo... kr. 850.00 

2. Grunngjald af hverri jarðlínuheimtaug ............... HR — 1150.00 

Auk þessa grunngjalds skal greiða kr. 10.00 af hverju þúsundi króna af bruna- 

bótamati húsa og mannvirkja. Í útreikningi á heimtaugargjaldi skal sleppa hálfu 

þúsundi eða minna af brunabótamati, en ella hækka upp í heilt þúsund. 
Ef brunabótamat á húsi er gamalt, geíur rafveilusljóri eða hreppsnefnd 

samræmt það nýju mati og miðað heimtaugargjaldið við það. Láti húseigandi meta 
húsið á ný, skal þó heimtaugargjaldið miðast við það mat. 

Heimtaugargjald fellur í gjalddaga, þegar heimtaugaruppsetningu er lokið eða 
þegar brunabótamat hefur verið framkvæmt. 

Sé lengd jarðlínuheimlaugar meiri en 20 metrar og loftlinuheimtaugar meiri 
en 60 metrar og gildleiki víra meiri en 3 X 70 mm, skal húseigandi greiða kostnað af 
því, sem umfram er. Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að sama húsi, skal greiða 
allan kostnað af síðari heimtaug eftir reikningi. 

IV. OPNUNARGJALD 

Í. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, kr. 100.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 

laust og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt 100.00 kr. 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

V. HEIMILD TIL HÆKKUNAR 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í 1. kafla 
þessarar gjaldskrár, um allt að 10% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda 
auglýsi hreppsnefndin breytinguna í Lögbirtingablaðinu, áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá bessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
og orkulögum nr. 58 29. april 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, seim hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjald- 
skrá fyrir Rafveitu Reyðarfjarðar nr. 113 30. apríl 1969. 

iðnaðarráðuneytið, 18. marz 1970. 

Jóhann Hafstein.   
Jóhannes Guðfinnsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Njarðvíkur. 

I. RAFORKA 

Rafveita Njarðvíkur selur raforku á þann hátt og með því verði, sem hér segir. 

A. Lýsing. 

Um kwst.mæli á kr. 9.90 hver kwst. 
Um kwst.mæli á kr. 3.40 hver kwst. auk fastagjalds er nemi kr. 45.40 á ári af 
hverjum fermetra gólfflalar í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 
greiða af gólffleti í verzlunum, vinnustofum og á skrifstofum, en fyrir geymslur 
og ganga skal greiða kr. 13.97 af fermetra á ári. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli á kr. 2.14 hver kwst. Auk þess skal greiða fastagjald kr. 0.80 á 
mánuði af gólfflatarferm. íbúðar. Leiga af einum mæli er innifalin í fastagjald- 
inu. 

C. Vélanotkun. 

Um kwst.mæli á kr. 5.46 hver kwst., hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 
má krefjast minnsta ársgjalds kr. 1095.00 á hvert uppsett kw. vélanna. 
Til fiskiðnaðar með fasttengdum vélum, kr. 5.29 hver kwst. 
Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk- og kjöt- og mjólkuriðnað er yfir 
20 kw. 
a. Um kwst.mæli á kr. 1.60 hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 

3 klst. á dag í mesta álagstíma rafveitunnar um hádegið, og síðdegis en þó 
eigi lengur en 1 klst. í senn. Notandi kostar klukkurofa fyrir vélalagnir 
eða tvígjaldsmæli, sem er til eftirlits, með að rofið sé á tilskildum tímum. 

b. Um tvígjaldsmæli á kr. 9.89 hver kwst. í 17%% klst. á dag í tímum mesta álags 
rafveitunnar, en þó eigi lengur en Í klst. í senn, en kr. 1.60 kostar hver kwst. 
utan þess tíma. 

Um mæli á kr. 2471.00 fyrir hvert kw. mesta notaðs afls á árinu mælt sem 15 mín- 
útna meðalálag og auk þess kr. 0.92 á notaða kwst. 

D. Stórnotkun. 

Um mæla þannig reiknað, enda sé aflnotkun minnst 200 kw.: 
Aflgjald kr. 3051.00 árs. kw. 
Orkugjald kr. 0.37 hver kwst. 
Sala skv. þessum lið er háð ákvörðun rafveitunefndar. 

E. Hitun. 

Um kwst.mæli á kr. 0.68 hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn allt að 

3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó 
eigi lengur en 17% klst. í senn. 
Um kwst.mæli á kr. 0.34 hver kwst. á tímanum 22 til 7.
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Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

AS vélaafl, nur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 

AÐ notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó getur 

rafveitusljóri ákveðið að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra. Kostar 

þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim samkv. reglum sem gilda 

um leigu mæla. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkv. fyrirmælum rafveitunn- 

ar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 

F. Önnur raforkusala. 

Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 

slíkra staða kr. 287 hverja kwst., enda sé notkun mæld með sérmæli og suðu- 

tæki fasttengd. 
Til nota um vinnulagnir við byggingar meðan á byggingu stendur um kwst.- 

mæli á kr. 6.57 hver kwst. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst.mæli á kr. 0.92 hver kwst. á 

Hmanum frá 22 tl 830 og kr. 2.12 hver kwst. frá kl. 8.30 til 22. 

Til gatnalýsingar á kr. 0.99 hver kwst. 

Ala rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra gjaldskrár- 

liði skal selja eftir gjaldskrárlið 1— 1. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og serð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 

tu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða af mæli- 

lækjum sem hér segir: 

fi 

4. 

1. Af einfasamælum upp að 30 amp. 20.00.0000. „.. kr. 1530 á mánuði 
Af þrífasamælum upp að 60 amp. ..0...0.00.. 1759 - — 
Af þrífasamælum 50—-220 amp. ....02.00 000 — 4496 -— — 
Af brífasamælum yfir 220 amp. 20.00.0000 . — 6680 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru Í gjaldskránni, skal ársleigan vera 
sem næst 20% af verði mælitækisins. Leisan er innheimt um leið og gjald fyrir raf- 

orku. 

HI. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar 
hafi komið fyrir veituna skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 335.00. 
Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 

laust, og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 335.00 á 

skrifstofu rafveitunnar. 
Verði raforkunotandi uppvís að notkun raforku án mælingar skal hann sæta 
ábyrgð samkv. lið 2, nema þyngri refsing liggi við. 

IV. HEIMTAUGARGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar og/eða spennistöðvar fyrir 
hverja húsveilu. Umsækjandi heimtangar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun 

ht 

  

ðis og helztu raforkunotkun jafnframt leggja fram raflagnateikningar. Ein 
heimtaug er lögð að hverri eign (hverri lóð) og skal greitt heimtaugargjald af
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hverri heimtaug (spennistöð) fyrir allt að 15 metra. Jarðstrengsheimtaug frá jarð- 
strengskerfi og allt að 30 metra. Loftlinuheimtaug frá loftlínukerfi samkvæmt eftir- 
farandi töflu: 

Málstraumur Stofnvara 
i 3x< 220 V í 3 x 380 V Hámarks- Heimtaugar- 

Gjaldskrá- kerfi kerfi afl gjald 

liður Amp. Amp. KVA kr. 

1. 2X 60 1X 60 13 10 077.00 
2. 3 60 2 60 22 13 123.00 
3. 3 X 100 3X 60 38 18 814.00 
4. 50 sp. 29 290.00 
5. 3 > 100 66 31 940.00 

6. 3 > 200 75 37 630.00 
7. 100 sp. 44 563.00 
8. 3 > 350 3 > 300 132 61 771.00 
9. 150 sp. 70 850.00 

10. 200 sp. 89 128.00 
11. 3 X 350 231 100 841.00 

12. 300 141 745.00 
13. 500 236 817.00 

sp. = spennir. 

Rafveitan leggur ekki jarðlinu heimtaugar að húsum á þeim tíma sem frost er 
í jörðu. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götun, stytztu greiðfæru 
leið að varkassa í útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa á innvegg, skal leita 
samþykkis rafveitustjóra um gerð og frásang pípu, sem strengurinn verður dreginn Í. 

Sé jarðlínuheimtaug lögð frá loftlínu (samkv. ósk heimtaugarbeiðanda), skal 

lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að inntakskassa, en skeri heimtaugin 
akbraut, skal breidd akbrautar dregin frá, yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á 
hvern metra umfram fyrstu 15 metra þannig: 

Yl = (250 -- 4 KVA) kr./m. Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra 
umfram fyrstu 30 m þannig: YI = (50 3 KVA) kr./m að viðbættum kr. 4674.00 
á hvern staur í umframlengd. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í bvggingu skal greitt fyrir 
hana eins og hér segir: 

60 amp. einfasa .........0..020 0 kr. 2 475.00 
60 amp. þrífasa ........... 00. — 2972.00 

Séu aðstæður þannig að kostnaður við lagningu bráðabirgðabeimtaugar verði 
óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkv. kostnaði. 

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtausar eða spennis, skal 
notandi greiða mismun, samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að 

setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja til 

lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem haskvæmara þykir að dómi raf- 
veitustjóra vegna staðsetningar stöðvarinnar. Þegar lóð er lögð til, er það gert raf- 

veitunni að kostnaðarlausu og skal í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og 
staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð spenni- 
stöðvarhúsa að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notenda við gerð húsnæðis 
fyrir spennistöðina greiðist af rafveilunni (í leiguformi t. d. fyrir lengri tíma) og 

kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi. Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum 
hverfum.
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Sé um óskipulagt hverfi að ræða eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heim- 
faugargjald samkv. kostnaðarreikningi. Heimlaugargjald skal greitt við umsókn. 

ÝMIS ÁKVÆÐI 

Söluskattur samkv. lögum nr. 10/1960 um söluskatt með síðari viðaukum og 

breytingum er talinn með í upphæð gjaldanna, sem um ræðir í gjaldskrá þessari. 
Hr eppsnefnd er heimilt að hækka og lækka gjöld, sem ákveðin eru í 1. og 2 

lið sjaldsk 'ár um allt að 20% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytis, enda sé breyt- 
st í Lögbirtingablaðinu áður en Hl hennar kemur. 

  

     

    

„. 
ingin auglýs 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
og orkulögum nr. 58 929. apríl 1987, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eisa að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjald- 

skrá fyrir Bafveitu Njarðvíkur nr. 73 10. marz 1969. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. marz 1970. 

Jóhann Hafstein.   
Jóhannes Guðfinnsson. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Keflavíkur. 

I. RAFORKA 

Rafveita Keflavíkur selur raforku á bann hátt og við því verði sem hér segir. 

A. Lýsing. 

11. Um kwetmæli á kr. 9.00 hver kwst. 

12. Um kwst mæli á kr. 330 hver kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 39.30 á ári 

af hverjum fermetra sólfflatar í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 

greiða af sólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og 

ganga skal greiða kr. 13.30 af fermetra á ári. 

  

Almenn heimilisnotkun. 

stmæl á kr. 200 hver kwst. Auk þess skal greiða fastagjald kr. 15.50 
á mánuði af hverju herbergi íbúðar. Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja 

öl rgi, sem ætluð ern tl íbúðar og eldhús. Herbergi, sem er minna en 
m?, skal teljast sem hálft, en stærra en 25 mé, sem tvö. Leiga af einum mæli er 
innifalin í fastagjaldinu. 

Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er undir 10 m?, má miða við sam- 
eiginlegt flalarmál þeirra, bannig að hverjir 10 m? jafngilda einu herbergi og 
6 m? hálfu herbergi. 

Vélanotkun. 

381. Um kwslmæli á kr. 4.90 hver kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 
má krefjast minnsta ársgjalds kr. 981.00 á hvert uppsett kw. vélanna. 

32. Til fiskiðnaðar, með fast tengdum vélum kr. 2.00 hver kwst.
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Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 
20 kw. 
a. Um kwstmæli á kr. 1.42 hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 

3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en 
þó eigi lengur en 1%% klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir vélalagnir 
eða tvígsjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á tilskildum 

tíma. 
b. Um tvígjaldsmæli á kr. 8.50 hver kwst. í 1% klst. tvisvar sinnum á dag á 

tímum mesta álags rafveitunnar, en á kr. 1.55 hver kwst. utan þeirra tíma. 
c. Um tvígjaldsmæli á kr. 8.50 hver kwst. í 1% klst. á dag á tímum mesta álags 

rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1 klst. í senn, en á kr. 155 hver kwst. 
utan þess tíma. 

Un mæli á kr. 1825.00 fyrir hvert kw. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 
mínútna meðalálag og auk þess kr. 1.00 á notaða kwst. 
Ef ekki eru tök á að mæla mesta notað afl má selja þannig: 

Um mæli á kr. 1200.00 fyrir hvert uppsett kw. vélanna og auk þess kr. 1.00 á 
notaða kwst. 

D. Hitun. 

Um kwst mæli á kr. 0.66 hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 
klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó 
eigi lengur en 17 klst. í senn. 
Um kwst.mæli á kr. 0.33 hver kwst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 7. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusöln til hitunar. 

a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Þ. Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó 

selur rafveitustjóri ákveðið að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald 
þeirra. Kostar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, sam- 
kvæmt reglum, sem gilda um leigu mæla. 

c. Áð hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum raf- 
veitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillir notaður. 

E. Önnur raforkusala. 

Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða, á kr. 2.60 hver kwst., enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðu- 

tæki fasttengd. 
Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 
mæli á kr. 5.00 hver kwst. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwstmæli á kr. 0.80 hver kwst., 
ef straumur er rofinn frá kl. 8.30 til kl. 22, eða um tvígjaldsmæli á kr. 0.80 hver 
kwst. á tímanum frá kl. 22 til 830 og kr. 2.00 hver kwst. frá kl. 8.30 til kl. 22. 
Til gatnalýsingar á kr. 2.00 hver kwst. 

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar 
gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A--1. Þegar sérstaklega stendur á, má raf- 
veitustjóri þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá sjaldskrár- 
lið G—E (háðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um aukningu frá
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vetrarnotkun að ræða. Enn fremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það 
hagstætt vegna orkunýtingar rafveitunnar. 

TI. MÆLALEIGUR 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 
veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af 
mælitækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. .......00.0.00. 0. kr. 13.00 á mánuði 
2. Af þrifasta mælum upp að 50 amp. ...........0000000... — 1620 - — 
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. ......0..000000 00. — 4100 - — 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. ........000.0.. — 5900 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni skal ársleigan vera 
sem næst 20% af verði mælitækisins. Leigan er innheimt um leið og gjald fyrir raf- 
orku. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessarri ekki verið greitt, svo til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 300.00. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust og verður hún eigi enduropnuð fyrr en notandi hefur greitt kr. 300.00 gjald 
á skrifstofu rafveitunnar. 

IT. HEIMTAUGARGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hverja 
húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun húsnæðis 
og helztu raforkunotkun. 

Ein heimtaug er lögð að hverri eign (á sömu lóð) og skal greitt heimtaugargjald 
af hverri heimtaug (spennist.) fyrir allt að 15 m jarðstrengsheimtaug frá jarðstrengs- 
kerfi og allt að 30 m loftlínuheimtaug frá loftlínukerfi, samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur Stofnvara 
í 3<220 V í 3x380 V Hámarks- Heimtaugar- 

Gjaldskrá- kerfi kerfi afl gjald 
liður Amp. Amp. KVA kr. 

1. 2 60 1X 60 13 7 850.00 
2. 3>< 60 2 60 22 10 400.00 

ð. 3 <100 3 > 60 38 14 910.00 

4. 50 sp. 17 660.00 
5. 3 >< 100 66 24 530.00 
6. 3 < 200 15 29 830.00 
7. 100 sp. 35 320.00 
8. 3 X 350 3 >< 300 132 48 925.00 

9. 150 sp. 56 150.00 
10. 200 sp. 70 640.00 
11. 3 > 850 231 81 420.00 

12. 300 sp. 112 320.00 
13. 500 sp. 187 720.00 

Sp. = spennir. 

Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stytztu greiðfæru leið 
að varkassa á útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa á innvegg skal leita sam- 
þykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður dreginn Í. 

B48
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Sé jarðlíinuheimtaug lögð frá loftlínu (samkv. ósk heimtaugarbeiðanda), skal 

lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að inntakskassa, en þveri heimtaugin 

akbraut, skal breidd akbrautar dregin frá. 

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra, umfram fyrstu 15 m 

þannig: Yj = (800 - 4 XkVA) kr./m. 

Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 m þannig: 

YL = 200 3 X KVA) kr,/m að viðbættum kr. 3925.00 á hvern staur í umfram- 

lengd. 
Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greitt fyrir 

hana, sem hér segir: 

60 amp. einfasa .....00.000.0 000. kr. 1962.00 
60 amp. þrífasa ......000000 0 — 2545.00 

Séu aðstæður þannig, að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 

óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði. 
Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal 

notandi greiða mismun samkvæmt gjaldskrá. 
Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti 

vegna eins nolanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir 
því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. 

Þegar lóð er lögð til, er það rafveitunni gert að kostnaðarlausu og skal í öllu 
hlita skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvar- 
húsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir 
spennistöðina greiðist af rafveitunni, (í leiguformi t. d. fyrir lengri tíma) og kemur 

til frádráttar heimtaugargjaldi. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða 

eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikn- 
ingi. Helmingur heimtaugargjalds skal greiddur við umsókn, en síðari hlutinn áður 

en notkun hefst. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjald- 
skrá fyrir Rafveitu Keflavíkur nr. 244 20. september 1969. 

Iðnaðarráðuneytið, 2. apríl 1970. 

Jóhann Hafstein. 

Jóhannes Guðfinnsson.
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11. 
12. 

l. 

32. 
3ð. 

34. 

3ð. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Gerðahrepps. 

I. RAFORKA 

Rafveita Gerðahrepps selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir. 

A. Lýsing. 

Um kwst.mæli á kr. 9.00 hver kwst. 
Um kwst.mæli á kr. 3.30 hver kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 39.30 á ári 
af hverjum fermetra gólfflatar í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 
greiða af gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og 
ganga skal greiða kr. 13.30 af fermetra á ári. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli á kr. 2.00 hver kwst. Auk þess skal greiða fastagjald kr. 15.50 
á mánuði af hverju herbergi íbúðar. Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja 
öll herbergi, sem ætluð eru til íbúðar og eldhús. Herbergi, sem er minna en 5 
mé, skal teljast sem hálft, en stærra en 25 m?, sem tvö. Leiga af einum mæli er 
innifalin í fastagjaldinu. 

Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er undir 10 m?, má miða við sam- 
eiginlegt flatarmál þeirra, þannig að hverjir 10 m? jafngilda einu herbergi og 
6 m? hálfu herbergi. 

C. Vélanotkun. 

Um kwstmæli á kr. 4.90 hver kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 
má krefjast minnsta ársgjalds kr. 981.00 á hvert uppsett kw. vélanna. 
Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum kr. 2.00 hver kwst. 
Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 
20 kw. 
a. Um kwst.mæli á kr. 142 hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 

3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en 
þó eigi lengur en 174 klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir vélalagnir 
eða tvísjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á tilskildum 
tíma. 

b. Um tvígjaldsmæli á kr. 8.50 hver kwst. í 17 klst. tvisvar sinnum á dag á 
tímum mesta álags rafveitunnar, en á kr. 155 hver kwst. utan þeirra tíma. 

c. Um tvígjaldsmæli á kr. 8.50 hver kwst. í 1%% klst. á dag á tímum mesta álags 
rafveitunnar, en þó eigi lengur en í klst, í senn, en á kr. 1.55 hver kwst. 
utan þess tíma. 

Um mæli á kr. 1825.00 fyrir hvert kw. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 
mínútna meðalálag og auk þess kr. 1.00 á notaða kwst. 
Ef ekki eru tök á að mæla mesta notað afl má selja þannig: 

Um mæli á kr. 1200.00 fyrir hvert uppsett kw. vélanna og auk þess kr. 1.00 á 
notaða kwst. 

D. Hitun. 

Um kwst.mæli á kr. 0.66 hver kwsl., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 
klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó 
eigi lengur en 174 klst. í senn. 
Um kwst.mæli á kr. 0.33 hver kwst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 7.
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Önnur skilyrði fyrir raforkusöln til hitunar. 

a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó 

getur rafveitustjóri ákveðið að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald 
þeirra. Kostar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, sam- 
kvæmt reglum, sem gilda um leigu mæla. 

c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum raf- 
veitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillir notaður. 

E. Önnur raforkusala. 

51. Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða, á kr. 2.60 hver kwst., enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðu- 

tæki fasttengd. 
59. Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 

mæli á kr. 5.00 hver kwst. 
53. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwstmæli á kr. 0.80 hver kwst., 

ef straumur er rofinn frá kl. 8.30 til kl. 22, eða um tvígjaldsmæli á kr. 0.80 hver 
kwst. á tímanum frá kl. 22 til 8.30 og kr. 2.00 hver kwst. frá kl. 8.30 til kl. 22. 

54. Til gatnalýsingar á kr. 2.00 hver kwst. 
Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar 

gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A—1. Þegar sérstaklega stendur á, má raf- 
veitustjóri þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjaldskrár- 
lið C—E (báðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um aukningu frá 
vetrarnotkun að ræða. Enn fremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það 
hagstætt vegna orkunýtingar rafveitunnar. 

TI. MÆLALEIGUR 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 
veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af 
mælitækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. .....000.0000 0... kr. 13.00 á mánuði 
2. Af þrífasta mælum upp að 50 amp. .....0000%. 0000... — 1620 - — 
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. .....000.000 000... — 4100 - — 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. ......0.000 000 — 5900 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni skal ársleigan vera 
sem næst 20% af verði mælitækisins. Leigan er innheimt um leið og gjald fyrir raf- 
orku. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessarri ekki verið greitt, svo til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 300.00. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust og verður hún eigi enduropnuð fyrr en notandi hefur greitt kr. 300.00 gjald 
á skrifstofu rafveitunnar. 

TIl. HEIMTAUGARGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hverja 
húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun húsnæðis 
og helztu raforkunotkun.
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Ein heimtaug er lögð að hverri eign (á sömu lóð) og skal greitt heimtaugargjald 
af hverri heimtaug (spennist.) fyrir allt að 15 m jarðstrengsheimtaug frá jarðstrengs- 
kerfi og allt að 30 m loftlinuheimtaug frá loftlínukerfi, samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur Stofnvara 
1 3x 220 V i 3 X 380 V Hámarks- Heimtaugar- 

Gjaldskrá- kerfi kerfi afl gjal. 
liður Amp. Amp. KVA kr. 

1. 2X 60 1X 60 13 7 850.00 
2. 3x 60 2 60 22 10 400.00 
3. 3 < 100 3> 60 38 14 910.00 
4. 50 sp. 17 660.00 
5. 3 > 100 66 24 530.00 
6. 3 > 200 75 29 830.00 
7. 100 sp. 35 320.00 
8. 3 > 960 3 > 300 132 48 925.00 
9. 150 sp. 56 150.00 

10. 200 sp. 70 640.00 
11. 3 X 350 231 81 420.00 
12. 300 sp. 112 320.00 
13. 500 sp. 187 720.00 

Sp. == spennir. 

Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stytztu greiðfæru leið 
að varkassa á útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa á innvegg skal leita sam- 
þykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður dreginn Í. 

Sé jarðlínuheimtaug lögð frá loftlínu (samkv. ósk heimtaugarbeiðanda), skal 
lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að inntakskassa, en þveri heimtaugin 
akbraut, skal breidd akbrautar dregin frá. 

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra, umfram fyrstu 15 m 
þannig: Yj = (300 -- 4 X KVA) kr./m. 

Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 m þannig: 
YL = 200 -- 3 X KVA) kr./m að viðbættum kr. 3925.00 á hvern staur í umfram- 
lengd. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greitt fyrir 
hana, sem hér segir: 

60 amp. einfasa .........00..00 0000... kr. 1 962.00 
60 amp. þrífasa ........0.0..00000 000. — 2545.00 

Séu aðstæður þannig, að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 
óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði. 

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal 
notandi greiða mismun samkvæmt gjaldskrá. 

Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti 
vegna eins nolanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir 
því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. 

Þegar lóð er lögð til, er það rafveitunni gert að kostnaðarlausu og skal í öllu 
hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvar- 
húsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir 
spennistöðina greiðist af rafveitunni, (í leiguformi t. d. fyrir lengri tíma) og kemur 
til frádráttar heimtaugargjaldi.
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Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða 
eða aðstæður óseðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikn- 
ingi. Helmingur heimtaugargjalds skal greiddur við umsókn, en síðari hlutinn áður 

en notkun hefst. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjald- 
skrá fyrir Rafveitu Gerðahrepps nr. 33 7. febrúar 1968 með síðari breytingum. 

Iðnaðarráðuneytið, 2. apríl 1970. 

Jóhann Hafstein. nn nn 

Jóhannes Guðfinnsson. 

Nr. 98. 11. maí 1970. 
REGLUGERÐ 

um réttindi nemenda úr framhaldsdeildum gagnfræðaskólanna 

til inngöngu í aðra skóla. 

1. gr. 
Nemendur, sem lokið hafa prófi Í. eða 2. árs í framhaldsdeildum gagnfræða- 

skólanna, skulu að öðru jöfnu hafa forgangsrétt til inngöngu í sérskóla og fram- 
haldsskóla umfram umsækjendur með skemmra almennt undirbúningsnám. 

2. gr. 
Auk þeirra almennu réttinda, er um getur í Í. grein, skulu próf frá framhalds- 

deildum gagnfræðaskólanna veita þann rétt til inngöngu í einstaka framhaldsskóla, 
er hér segir: 

Tækniskóli Íslands. 

Lokapróf fyrra árs á tæknikjörsviði veitir rétt til inngöngu í síðari helming 
undirbúningsdeildar, enda fullnægi umsækjandi kröfum skólans um verklegan undir- 

búning. 

Sérstakar lágmarkskröfur um einkunnir: 

1. Meðaleinkunn í öllum greinum: 5.0. 
2. Meðaleinkunn í raungreinum (tvígildri stærðfræði, eðlisfræði, efnafræði): 5.0. 

Lokapróf síðara árs á tæknikjörsviði veitir rétt til inngöngu í raungreinadeild. 

Sérstakar lágmarkskröfur um einkunnir: 
s 

1. Meðaleinkunn í öllum greinum: 6.0. 
2. Meðaleinkunn í raungreinum: 6.0. 
3. Einkunnir í einstökum raungreinum: 3.0. 

lönskólar. 

Lokapróf fyrra árs, án tillits til kjörsviðs, veitir rétt til styttingar iðnskólanáms 

um 4 mánuði, enda hafi viðtökuskóli að dómi menntamálaráðuneytisins tök á að 
skipuleggja kennslu í sérgreinum og faggreinum í samræmi við slíka styttingu náms- 
tímans.
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Sérstakar lágmarkskröfur um einkunnir: 

Engar. 

Lokapróf síðara árs, án tillits til kjörsviðs, veitir rétt til styttingar iðnskóla- 

náms um 8 mánuði, með sömu skilyrðum og greinir hér að framan. 

Vélskóli Íslands. 

Lokapróf fyrra árs á tæknikjörsviði veitir rétt til inngöngu í 1. bekk (2. stig) 

skólans án inntökuprófs, enda fullnægi umsækjandinn kröfum skólans um verklega 

þjálfun. 

Sérstakar lágmarkskröfur um einkunnir: 

Engar. 

Lokapróf síðara árs veitir eigi réttindi umfram þau, er lokapróf fyrra árs veitir. fæ) A 

Bændaskólinn á Hvanneyri. 

Lokapróf síðara árs, án tillits til kjörsviðs, veitir rétt til inngöngu í framhalds- 
deild skólans að loknu búfræðiprófi með tilskilinni lágmarkseinkunn. 

Sérstakar lágmarkskröfur um einkunnir: 

Meðaleinkunn í öllum greinum: 6.0. 

Garðyrkjuskóli ríkisins að Reykjum í Ölfusi. 

Lokapróf fyrra árs, án tillits til kjörsviðs, veitir rétt til að hefja nám á öðru 

námsári skólans, enda fullnægi umsækjandi kröfum skólans um verklega þjálfun. 

Sérstakar lágmarkskröfur um einkunnir: 

Engar. 

Lokapróf síðara árs veitir eigi réttindi til styttingar námstímans umfram þau, 

er lokapróf fyrra árs veitir. 

Hjúkrunarskóli Íslands. 

Próf á hjúkrunarkjörsviði veitir forgangsrétt til inngöngu umfram umsækj- 

endur með annað jafnlangt undirbúningsnám. 

Sérstakar lágmarkskröfur um einkunnir: 

Engar. 

Kennaraskóli Íslands. 

Lokapróf síðara árs á uppeldiskjörsviði veitir rétt til þess að hefja nám í 
Kennaraskólanum samkvæmt þeim ákvæðum, sem þá gilda um námið. 

Sérstakar lágmarkskröfur um einkunnir: 

1. Meðaleinkunn allra greina: 6.00. 
2. Einkunn í íslenzku: 5.00.



Nr. 93. 382 11. maí 1970. 

Menntaskólar. 

Lokapróf fyrra árs — án sérstakra lágmarkseinkunna — veitir rétt til að hefja 
nám í menntaskóla á fyrsta námsári, en sé um að ræða að hefja nám á öðru náms- 

ári menntaskóla skal eftirtöldum skilyrðum fullnægt: 

a) að skólastjóri eða námsráðgjafi mæli sérstaklega með umsækjanda til mennta- 
skólanáms, og séu meðmælin send beint til viðtökuskóla; 

b) að umsækjandinn standist próf viðtökuskólans í þeim greinum, sem kenndar 
eru á fyrsta námsári hans, en ekki í framhaldsdeildum gagnfræðaskólanna; 

c) að umsækjandinn afli sér viðbótarkennslu í þeim greinum, þar sem viðtöku- 
skóli telur, að námsnefni framhaldsdeilda gagnfræðaskólanna nægi ekki til 
undirbúnings undir áframhaldandi nám í menntaskóla, og skal umsækjandinn 
í þeim tilgangi eiga aðgang að haustnámskeiðum þeim, sem haldin eru við 
menntaskólana, með sömu kjörum og reglulegir nemendur skólanna. 

Heimilt er viðtökuskóla að fresta prófum þeim, er um getur í b-lið, ef um er 
að ræða greinar, sem ekki teljast beinn undirbúningur undir nám á öðru námsári 
skólans. 

Sérstakar lágmarkskröfur um einkunnir: 

1. Meðaleinkunn í öllum greinum: 5.50. 
2. Einkunn í hverri grein: 4.0. 

Lokapróf siðara árs veitir eigi réttindi til styttingar námstímans umfram það, 
er lokapróf fyrra árs veitir. 

3. gr. 
Þegar tiltekin eru einkunnamörk, er jafnan átt við einkunn á vorprófi. 

4. gr. 
Ákvæðin um Garðyrkjuskólann og Bændaskólann á Hvanneyri í þessari reglu- 

gerð eru sett í samráði við landbúnaðarráðuneytið. 

5. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 21 frá 15. april 1970, um 

breyting á lögum nr. 48 7. maí 1946, um gagnfræðanám, öðlast þegar gildi og kem- 
ur í stað reglugerðar nr. 75 frá 15. apríl 1970. 

Í menntamálaráðuneytinu, 11. maí 1970. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius.
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REGLUGERÐ 

um innheimtu bifreiðagjalda o. fl. 

1. gr. 
Greiða skal sérstakt innflutningsgjald af benzini (benzingjald), og skal gjaldið 

nema kr. 6.67 af hverjum lítra. 
2. gr. 

Greiða skal sérstakt innflutningsgjald af hjólbörðum notuðum og nýjum og 
gúmmíslöngum á bifreiðar og bifhjól (gúmmígjald), og skal gjaldið nema kr. 36.00 
af hverju kg. Gjald þetta tekur einnig til hjólbarða og gúmmíslangna, sem fylgja 
bifreiðum, er fluttar eru til landsins. 

3. gr. 
Greiða skal árlega þungaskatt af bifreiðum og bifhjólum sem hér segir: 

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

af eigin þyngd þeirra. 
b. Af bifreiðum, sem nota annað eldsneyti en benzin og eru minna en 5 tonn að 

eigin þyngd: 
Þyngd bifreiðar Þungaskattur 

kg kr. 

0-—-2 000 14 500 
2001—-2 100 15 000 

2101-—-2 200 15 500 

2201—2 300 16.000 
2301—2400 16 500 
2401—2 500 17 000 

2501—2 600 17 500 
2601-—-2 700 18 000 
2 701—2 800 18 500 

2801—2 900 19 000 
2901—3 000 19 500 
3 001—3 100 20 000 
3 101—3 200 20 500 
3 201—-3 300 21 000 
3 301—3 400 21500 
3401—3500 22 000 
3501—3 600 22 500 
3 601—-3 700 23 000 
3 701—-3 800 23 500 
3 801—-3 900 24 000 

3 901—4 000 24 500 
4 001—-4 100 25 000 
4 101—-4 200 25 500 
4 201—-4 300 26 000 
4 301—4 400 26 500 
4 401—-4 500 27 000 
4 501—4 600 27 500 

4 601—4 700 28 000 

4 701—-4 800 28 500 
4 801—4 900 29 000 
4 901—-4 999 29 500 

B49
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c. Frá og með 1. júlí 1970 skal þungaskattur af bifreiðum, sem nota annað eldsneyti 
en benzin og eru 5 tonn eða meira að eigin þyngd, innheimtur eftir fjölda ekinna 
kilómetra skv. ökumæli og í samræmi við gjaldskrá, er samgönguráðuneytið 
gefur út. 

d. Af Þbifhjólum kr. 200.00. 

Verði ágreiningur um gerð bifreiðar sker fjármálaráðherra úr. 
Eigin þyngd bifreiðar ákvarðast skv. skilgreiningu í 2. gr. umferðarlaga nr. 

40/1968. 

Sé vélskólfu, vélkrana eða því um líkum vinnutækjum, sem ganga fyrir eigin 
aflvél, fest á bifreið, skal ekki telja þyngd slíkra véla með við útreikning þunga- 
skatts af bifreiðinni. 

4. gr. 
Undanþegnar gjaldi skv. 3. gr. eru eftirtaldar bifreiðar: 

a. Skólabifreiðar. 
hb. Bifreiðar erlendra sendisveita og erlendra ræðismanna, ef þeir eru eigi íslenzkir 

ríkisborgarar. 

c. Slökkvibifreiðar. 
d. Sjúkrabifreiðar. 
e. Snjóbifreiðar. 
f. Vagnar, sem renna á spori. 

Eigendur jeppabifreiða eiga rétt á endurgreiðslu skatts skv. a. og b. liðum 38. 
gr. með eftirtöldum skilyrðum: 

a. Þeir sanni með vottorði skattstjóra eða umboðsmanns hans, að bifreiðarnar 
hafi verið notaðar næstliðið ár að mestu eða öllu leyti við framleiðslu- og 
jarðyrkjustörf. 

b. Þeir sanni með vottorði skattstjóra eða umboðsmanns hans, að eigandi bif- 
reiðarinnar hafi haft meiri hluta atvinnutekna sinna næstliðið ár af búrekstri. 
Kröfur um endurgreiðslur þessar skulu bornar fram fyrir 1. okt. næsta skatt- 

ár, ella fellur endurgreiðsluréttur niður. 

5. gr. 
Gjalddagi skatts þess, sem um ræðir í a., b. og d. lið 3. gr. er 1. janúar árlega 

en eindagi 1. apríl, og skal skatturinn innheimtast fyrir hvert ár þar, sem bifreið er 
skráð í ársbyrjun. Skattskyldan telst frá afhendingu skráningarmerkis, ef um ný- 
skráða bifreið er að ræða, ella frá 1. janúar það ár, sem skattur er greiddur. Skatt- 
urinn telst fyrir heila mánuði, þannig að 15 dagar eða fleiri teljast heill mánuður, 
en færri dögum skal sleppt. 

Skattinn skal sá greiða, sem er skráður eigandi á gjalddaga eða síðast var það, 
ef bifreið er ónýt. Hafi bifreið skipt um eiganda (nothafa), án þess að. það hafi 

verið tilkynnt til skráningar, hvílir greiðsluskyldan jafnframt á hinum nýja eig- 
anda (nothafa). 

Þungaskattur skv. c. lið 3. gr. skal innheimtur ársfjórðungslega eftir á og er 
gjalddagi skattsins 11. janúar, 11. apríl, 11. júlí og 11. október, en eindagi 21. dagur 
sömu mánaða, og skal skatturinn innheimtast fyrir hvern ársfjórðung þar, sem bif- 
reið er skrásett, er álestur fer fram. 

Í lok hvers ársfjórðungs, þ. e. á síðustu 10 dögum ársfjórðungs eða fyrstu 10 
dögum næsta ársfjórðungs, skal eigandi eða umráðamaður bifreiðar, án sérstakrar 
tilkynningar, koma með bifreið sína til eftirlitsmanns fjármálaráðuneytisins (t. d. 
bifreiðaeftirlitsmanns, lögreglumanns eða hreppstjóra) og láta lesa á og skrá stöðu 
ökumælis.
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Um nánari tilhögun á innheimtu þungaskatts skv. ökumælum og álestri öku- 

mæla vísast til reglugerðar nr. 74 30. apríl 1970. 

Lækka skal eða endurgreiða skatt skv. a. og d. lið 3. gr. að réttri tiltölu, ef 

skattskyld bifreið hefur ónýtzt eða skráningarmerki bifreiðar er afhent lögreglu- 

stjóra í skráningarumdæmi hennar til geymslu um tíma, þó aldrei skemur en ð 

mánuði samfellt á árinu. Við útreikning á frádrætti skattins skal miðað við heila 

mánuði, þannig að meira en hálfur mánuður skal reiknast sem heill mánuður, en 

hálfum mánuði eða minna skal sleppt. Ef um dísilbifreið er að ræða, skv. b. lið 3. 

gr. nægir að skráningarmerki sé til geymslu hjá lögreglustjóra 30 daga samfellt. 

6. gr. 

Kröfur um endurgreiðslu skv. 6. mgr. 5. gr. skulu bornar fram fyrir 1. október 

næsta skattár, ella fellur endurgreiðsluréttur niður. Eigi skal endurgreiða af bif- 

reið skatt, sem greiddur hefur verið af henni út árið, þótt skipt sé um eiganda að 

henni eða hún flutt í annað skráningarumdæmi, heldur skal greiðslan gilda fyrir 

þá bifreið allt árið, hver sem eigandi hennar er, eða hvert sem hún er flutt á 

landinu. 
Að loknu hverju skólaári, skal sækja ll fjármálaráðuneytisins um endur- 

greiðslu þungaskatts vegna aksturs skólanemenda. Umsóknir skulu vera á sérstök- 

um eyðublöðum sem ráðuneytið lætur í té, og skulu þær berast ráðuneytinu fyrir 

1. október næstan á eftir að skólaári lýkur. 

7. gr. 
Viðurlög, ef gjöld skv. a—b og d. lið 3. gr. eru ekki greidd: 

Við aðalskoðun bifreiðar ár hvert skal eigandi hennar eða umráðamaður færa 

sönnur á, að greiddur hafi verið af henni gjaldfallinn þungaskattur svo og skoð- 

unargjald og vátryggingariðgjald ökumanns. Að öðrum kosti skal skoðunarmaður 

neita um skoðun á bifreiðinni, taka af henni skráningarmerki og afhenda þau lög- 

reglustjóra, 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 hafi áður verið greidd af bifreiðinni til næstu áramóta. 

Sé ekki komið með bifreið til skoðunar á tilskildum tíma og gjöld af henni 

ekki greidd á réttum gjalddaga, skal lögreglustjóri eftir kröfu skattheimtumanns 

eða skoðunarmanns stöðva bifreiðina, hvar sem hún hittist og taka merki hennar 

til geymslu, svo sem að framan segir. 
Þungaskattur, skoðunargjald af bifreiðum og vátryggingariðgjald ökumanns 

hafa lögtaksrétt, og skal bifreiðin vera að veði fyrir gjöldum þessum, og skal það 

veð ganga fyrir öðrum veðum. 

8. gr. 
Ákvæði 5., 6. og 7. gr. gilda á sama hátt um bifhjól eftir því sem við á. 

9. gr. 
Viðurlög skv. e-lið 3. gr.: 
Komi í ljós við eftirlit, að ökumælir sé eigi innsiglaður svo sem fyrir er mælt, 

svo og ef ökutæki hefur verið í notkun án þess að mælir hafi verið virkur, greiðir 
eigandi og/eða wumráðamaður Þifreiðarinnar skatt sem svarar 5000 km akstri á 
mánuði og innheimtist hann eins og um venjulegan álestur væri að ræða. Við ítrek- 
að brot skal skatturinn innheimtur af sem svarar 15 000 km akstri á mánuði. 

Ef í ljós kemur við skoðun bifreiðar eða við álestur ökumælis, að ökumælir eða 
ökumælisbúnaður er ekki virkur, eða að mælir telur rangt og ætla má, að eigandi
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og/eða umráðamaður bifreiðar hafi verið grandlaus, getur viðkomandi innheimtu- 
maður ríkissjóðs ákvarðað skattinn skv. því sem telja má sennilegan akstur að 
viðbættu 10% álagi. 

Misnotkun ökumælis eða ítrekuð vanræksla skv. framansögðu, varðar sektum 
allt að kr. 100 000.00, nema þyngri refsing liggi við skv. öðrum lögum. 

Nú vanrækir eigandi að láta setja ökumæli í bifreið á tilskildum tíma, og hann 
nýtur eigi til þess sérstakrar undanþágu frá Bifreiðaeftirliti ríkisins, þá skal lög- 
reglustjóri eftir kröfu viðkomandi innheimtumanns ríkissjóðs, stöðva bifreiðina 
hvar sem til hennar næst og taka skráningarmerki hennar til geymslu, unz tryggt 
sé, að með bifreiðina verði farið þegar í stað til ísetningar ökumælis. 

10. gr. 
Eftirlitsmönnum fjármálaráðuneytisins, sbr. 4. mgr. 5. gr., er heimilt að veita 

sérstaka undanþágu frá því, að komið sé með bifreið, sem greiða skal af þunga- 
skatt skv. e-lið 3. gr., til álesturs ársfjórðungslega, ef sérstakar ástæður eru fyrir 
hendi, svo sem ófærð eða veikindi, enda hafi beiðni þar að lútandi borizt næsta 
eftirlitsmanni með hæfilegum fyrirvara. Skal eftirlitsmaður tilkynna slíkan frest 
án tafar til hlutaðeigandi innheimtumanns ríkissjóðs. Komi eigandi og/eða umráða- 
maður bifreiðar eigi með bifreið til álesturs á tilskildum tíma, ber lögreglustjóra, 
skv. tilmælum viðkomandi innheimtumanns ríkissjóðs, að stöðva bifreiðina hvar sem 
til hennar næst og taka skráningarmerki hennar til geymslu, unz tryggt sé, að með 
bifreiðina verði farið til álesturs þegar í stað. 

11. gr. 
Við álagningu skatts skv. c. lið 3. gr. skal reikna skattinn í heilum krónum. 

12. gr. 
Bifreið, sem í bifreiðaskrá er talin nota annað eldsneyti en benzin, skal talin 

vera slík, hvað skatt áhrærir, þangað til eigandi eða umráðamaður sannar fyrir 
lögreglustjóra (bifreiðaeftirliti), að hún noti þar eftir benzín fyrir eldsneyti. 

Eigandi eða umráðamaður bifreiðar, sem ætlar að setja í bifreið sína hreyfil, 
er notar annað eldsneyti en benzín, skal sækja um sérstakt leyfi til þess hjá lög- 
reglustjóra (bifreiðaeftirliti). 

Nú kemur í ljós, að bifreið notar annað eldsneyti en benzín, en hún hefur ekki 
verið skráð sem slík, og skal þá hvað skattinn snertir telja, að hún hafi verið þannig 
frá síðustu aðalskoðun, nema eigandi eða umráðamaður sanni, að svo hafi ekki 
verið. 

13. gr. 
Innheimtu framanritaðra gjalda annast lögreglustjórar, en í Reykjavík toll- 

stjóri, og fer um reikningsskil eftir því sem fjármálaráðuneytið skipar fyrir. Benzín- 
gjald og gúmmígjald skulu innheimt með aðflutningsgjöldum og njóta sömu lög- 
verndar og þau. 

Heimilt er að veita innflytjendum gjaldfrest á greiðslu innflutningsgjalds af 
benzíni. Skal fresturinn miðast við sölu af birgðum og aldrei vera lengri en svo, 
að gjaldið sé greitt áður en tveir mánuðir eru liðnir frá lokum sölumánaðar. 

Innflytjandi skal telja fram sölu á birgðum í hverjum mánuði eigi síðar en viku 
áður en gjaldfresti lýkur. Fresturinn skal því skilyrði bundinn, að sé gjaldið ekki 
innt af hendi á nákvæmlega réttum tíma, getur innheimtumaður látið lögregluna 
stöðva atvinnurekstur viðkomandi, þar til full skil eru gerð, með því m. a. að setja 
skrifstofur, útsölur, tæki og vörur undir innsigli.
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14. gr. 

Heimilt er að endurgreiða aðflutningsgjöld af benzíni, ef sönnur eru færðar 

á, að það hafi ekki verið notað eða verði ekki notað til bifreiða. Um endurgreiðsl- 

una gilda ákvæði reglugerðar nr. 218 15. júlí 1968. 

15. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100 000.00, nema þyngri 

hegning liggi við að lögum. 
Með brot gegn reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

16. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. heimild í vegalögum nr. 23 16. apríl 1970, öðlast 

þegar gildi. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 133 22. júní 1964 um innheimtu 

bifreiðagjalda o. fl. 

Fjármálaráðuneytið, 21. maí 1970. 

Magnús Jónsson. . nn 
Jón Sigurðsson. 

28. maí 1970. Nr. 95. 
AUGLÝSING 

um viðurkenningu á ökumælum til innheimtu þungaskatts af bifreiðum, sem 

nota annað eldsneyti en benzín og eru 5 tonn eða meira að eigin þyngd, sam- 

kvæmt reglugerð nr. 74 30. apríl 1970. 

Með vísun til Í. greinar reglugerðar nr. 74/1970 um innheimtu þungaskatts sam- 

kvæmt ökumælum af bifreiðum, sem nota annað eldsneyti en benzin og eru 5 tonn 

eða meira að eigin þyngd, hefur ráðuneytið ákveðið að viðurkenna ökunvæla frá 

þýzka fyrirtækinu V.D.O. til innheimtu þungaskatts, af þeim gerðum, sem hér segir: 

Til notkunar á hjólnafi bifreiðar, gerð AZ—1. 
Til notkunar í stýrishúsi bifreiðar, gerð AZ — 2. 

Þeir aðilar, sem hafa í bifreiðum sínum ökumæla eða ökurita af öðrum gerðum 

en að framan greinir, geta fengið þá viðurkennda til innheimtu þungaskatts, sam- 

kvæmt ofangreindri reglugerð, ef sýnt er fram á það, að dómi ráðuneytisins, að 

ökumælar eða ökuritar þessir séu fullnægjandi og að innsigla megi þá á tryggilegan 

hátt, að dómi ráðuneytisins, samkvæmt TI. og III. kafla reglugerðar nr. 74/1970. 

Þá hefur ráðuneytið, samkvæmt 13. gr. reglugerðar nr. 74/1970 viðurkennt eftir- 

talda aðila til að annast ísetningu ökumæla: 

Akranes: Bifreiðaverkstæðið Vísir. 
Borgarnes: Bifreiða- og Trésmiðja Borgarness. 
Ólafsvík: Bifreiðaverkstæðið Berg h.f. 

Stykkishólmur: Bifreiðaverkstæði Sigurðar Sigurgeirssonar. 
Búðardalur: Raftækjaverkstæði Einars Stefánssonar. 
Patreksfjörður: Véla- og Þbílaverkstæðið Logi. 
Þingeyri: Guðmundur J. Sigurðsson á Co., vélsmiðja. 
Bolungarvík: Vélsmiðja Bolungarvíkur. 
Ísafjörður: Bifreiðaverkstæði Marzellíusar Bernharðssonar. 
Hólmavík: Vélsmiðja Jóhanns og Unnars. 
Laugabakki: Vélaverkstæðið Laugabakka. 
Blönduós: Vélsmiðja Húnvetninga. 
Sauðárkrókur: Bílaverkstæði Kaupfélags Skagfirðinga.
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Skagafjörður: Bifreiðaverkstæðið á Sleitustöðum í Hólahreppi. 
Siglufjörður: Vélaverkstæðið Neisti. 
Ólafsfjörður: Bílaverkstæði Ólafsfjarðar. 
Dalvík: Bílaverkstæði K.E.A., Dalvík. 
Akureyri: Þórshamar h.f. 
Húsavik: Bílaverkstæði Jóns Þorgrímssonar. 
Kópasker: Bifreiðaverkstæði Kaupfélags Norður-Þingeyinga. 
Vopnafjörður: Umboðsmaður Skeljungs h.f., Ólafur Antonsson. 
Egilsstaðir: Bílav. Gunnar £ Kjartan. 
Seyðisfjörður: Vélsmiðjan Stál. 
Norðfjörður: Bifreiðaverkstæði Steypusölunnar h.f. 
Reyðarfjörður: Bifreiðaverkstæðið Lykill. 
Höfn: Vélsmiðjan Neisti. 
Vík: Bifreiðaverkstæði Verzlunarfélags Vestur-Skaftfellinga. 
Vestmannaeyjar: Smurstöð Olíuverzlunar Íslands h.f. 
Hvolsvöllur: Bílaverkstæði Kaupfélags Rangæinga. 
Hella: Bifreiðaverkstæði Kaupfélagsins Þór, Hellu. 
Biskupstungur: Vélaþjónusta Björns Halblaub, Norðurbrún í Reykjahverfi. 
Selfoss: Bílaverkstæði Kaupfélags Árnesinga. 
Keflavík: Bifreiðaverkstæði Sérleyfisbíla Keflavíkur. 
Hafnarfjörður: Bifreiðaverkstæði Hafnarfjarðar. 
Reykjavík: Egill Vilhjálmsson h.f., Laugavegi 116. Ísarn h.f., Reykjanesbraut 

10—12. Kr. Kristjánsson h.f., Suðurlandsbraut 2. Bæsir h.f, Skúlagötu 59. Stilling 
h.f., Skeifunni 11. Veltir h.f., Suðurlandsbraut 16. Strætisvagnar Reykjavíkur, 
Reykjavík. 

Samgönguráðnneytið, 28. maí 1970. 

Ingólfur Jónsson. 0 
Brynjólfur Ingólfsson. 

Nr. 96. 15. apríl 1970. 

REGLUGERÐ 

um verkaskiptingu milli félagsmálaráðs og barnaverndarnefndar Reykjavíkur. 

1. gr. 
Verkaskipting milli félagsmálaráðs og Þarnaverndarnefndar í Reykjavík er, 

sem greinir í reglugerð þessari. 

2. gr. 
Barnaverndarnefnd fer með: 

1. Eftirlit með uppeldisstofnunum, svo sem barnaheimilum, vöggustofum, dag- 
heimilum, leikskólum, gæzluvöllum, sumardvalarheimilum, fávitaheimilum fyrir 
börn og ungmenni o. s. frv., sé eftirlitið ekki falið óðrum samkvæmt sérstök- 
um lögum. 
Eftirlit með skemmtunum barna og ungmenna. 
Eftirlit með vinnu barna og ungmenna. 
Almennt eftirlit um útivist barna. 
Umsagnir í ættleiðingar- og forræðismálum. 
Úrskurði um meiri háttar mál, er varða ráðstafanir gagnvart börnum eða for- 
ráðamönnum þeirra, sbr. 14. gr. laga um vernd barna og ungmenna. 

Þ 
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ð. gr. 

Félagsmálaráð fer með: 
1. Aðstoð við fjölskyldur, þar með talið eftirlit með aðbúð barna og uppeldi á 

heimilinu og eftirlit með hegðun þeirra utan heimilis. 

9. Aðstoð og eftirlit með börnum, sem eru siðferðislega, líkamlega eða andlega 

miður sín, hafa framið afbrot eða eru á annan hátt á glapstigum. 

3. Ráðstöfun í vist eða fóstur og eftirlit með því að öðru leyti en greinir í 2. gr. 

6. tl. hér að framan. 

4. gr. 

Komi upp ágreiningur um skýringar á reglugerð þessari, sker menntamálaráðu- 

neytið úr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 31/1968, um breytingar á lög- 

um nr. 58/1966, um vernd barna og ungmenna, öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 15. apríl 1970. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius. 

12. maí 1970. . Nr. 97. 

AUGLÝSING 

um að ákvæðum 1. mgr. 28. gr. laga um vörumerki, nr. 47 2. maí 1968, 

skuli ekki beitt gagnvart þegnum tiltekinna ríkja. 

Samkvæmt heimild í 2. mgr. 28. gr. laga um vörumerki, nr. 47 2. maí 1968, hefur 

ráðuneytið ákveðið, að fengnum yfirlýsingum um gagnkvæma réttarvernd, að ákvæð- 

um Í. mgr. 28. gr. nefndra laga, varðandi skyldu erlendra aðila, sem sækja um að skrá- 

setja vörumerki hér á landi, til að leggja fram vottorð um samsvarandi skrásetn- 

ingu í heimalandi sínu, skuli ekki beitt gagnvart þegnum Stóra-Bretlands. 

Iðnaðarráðuneytið, 12. mai 1970. 

Jóhann Hafstein. 

Árni Snævarr. 

22. maí 1970. Nr. 98. 

REGLUGERÐ 

um skráningu og skoðun léttra bifhjóla o. fl. 

1. gr. 

Létt bifhjól skulu skráð hjá lögreglustjóra í umdæmi því, sem eigandi hjólsins 

er búsettur í. Eigendaskipti skal tafarlaust tilkynna lögreglustjóra. 

Á hverju léttu bifhjóli skulu vera skráningarmerki framan og aftan á hjólinu. 

Skráningarmerkin skulu vera með hvítum stöfum á rauðum grunni. Hæð stafa skal 

vera 4,5 cm. Einkennisstafir skulu vera hinir sömu og fyrir bifreiðar, en númer 

skulu hefjast á tölunni 1 í hverju umdæmi.
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2. gr. 
Bifreiðaeftirlit ríkisins sér um gerð skráningarmerkja fyrir létt bifhjól og annast 

dreifingu þeirra til lögreglustjóra, sem láta þau eigendum í té gegn því gjaldi, sem 
ráðuneytið ákveður. 

Fyrir skráningu og umskráningu skal greiða gjald til ríkissjóðs samkvæmt lög- 
um um aukatekjur ríkissjóðs, og annast lögreglustjórar innheimtu þess. 

ð. gr. 
Bifreiðaeftirlitsmenn annast skoðun léttra bifhjóla. Við skoðun skal sérstaklega 

aðgæta þá hluta hjólsins, sem hættu geta valdið, ef bila. Skoðun skal fara fram einu 
sinni á ári og skal þá greiða kr. 100.00 í skoðunargjald. Aukaskoðanir skal fram- 
kvæma svo oft, sem við verður komið. Gefa skal út skoðunarvottorð að aðalskoðun 
lokinni. Í skoðunarvottorð skal rita skráningarmerki hjólsins og verksmiðjunúmer 
þess. Skoðunarmaður skráir skoðunardag, þegar skoðun fer fram. Ökumaður skal 
skyldur að hafa skoðunarvottorð meðferðis, þegar hann ekur, og vera viðbúinn að 
sýna það löggæzlumönnum, ef krafizt er. 

4. gr. 
Auk þeirra, sem heimild hafa til aksturs léttra bifhjóla samkvæmt reglugerð 

um ökukennslu, próf ökumanna o. fl., nr. 57 12. apríl 1960, hafa þeir, sem heimild 
hafa til að stjórna bifhjóli, og rétt til að stjórna léttu bifhjóli. 

5. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt umferðarlögum, nr. 40 23. apríl 1968, 

öðlast gildi Í. júlí 1970, og fellur þá jafnframt úr gildi reglugerð nr. 82 5. júlí 1955 
um reiðhjól með hjálparvél. 

Heimilt skal að nota létt bifhjól, sem bera skráningarmerki samkvæmt eldri 
reglum, eftir 1. júlí 1970, þó eigi lengur en til 1. október 1970. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 22. maí 1970. 

Jóhann Hafstein. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

  

Stjórnartíðindi B 4, nr. 78—-98. Útgáfudagur 19. júní 1970.
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REGLUGERÐ 

um framhaldsdeildir gagnfræðaskóla. 

1. gr. 
Heimilt er með leyfi menntamálaráðuneytisins að stofna til allt að tveggja ára 

framhaldsdeilda við gagnfræðaskóla, er taki við nemendum að loknu gagnfræða- 
prófi eða landsprófi miðskóla. 

2. gr. 
Meginmarkmið náms í framhaldsdeild verði sem hér segir: 

a) Aukin kunnátta og hæfni til að stunda framhaldsnám og nám í sérskólum. 
b) Undirbúningur undir ýmis störf í atvinnulífinu. 
c) Almenn menntun. 

Í náminu verði lögð áherzla á hagnýta menntun. Heimilt er að skipuleggja 
, 

kennsluna í annir eða misseri, að höfðu samráði við menntamálaráðuneytið. 

3. gr. 
Hámarksfjöldi nemenda í bekksögn í framhaldsdeild skal vera u. þ. b. 25, lág- 

marksfjöldi í kjarna sem næst 15, en á kjörsviði sem næst 7. Ráðuneytið heimilar 
frávik frá þessum tölum, þegar sérstaklega stendur á, enda taki sveitarfélag á sig 
stærri hluta kostnaðar en ella, í hlutfalli við það, sem vantar á fulla viðmiðunartölu 

um lágmarksfjölda. 

4. gr. 
Menntamálaráðuneytið setur framhaldsdeildum námsskrá. Skal hún auk náms- 

efnis fjalla um: 
a) Próf og prófkröfur. 
b) Kennsluaðferðir. 
c) Bókakost og önnur kennslugögn. 

d) Skiptingu námstíma í áfanga, svo sem í annir eða misseri. 

ð. gr. 
Inntökuskilyrði í framhaldsdeild eru: 
Samræmt gagnfræðapróf með meðaleinkunn 6,0 eða hærri í samræmdum grein- 

um (íslenzku, dönsku, ensku og stærðfræði), sömuleiðis eldri gagnfræðapróf með 

jafnhárri meðaleinkunn í sömu námsgreinum. 

Landspróf miðskóla með meðaleinkunn 6,0 eða hærri. 

Heimilt er skólastjóra að víkja frá fyrrgreindum reglum með einstaka nemend- 
ur, sem sérstaklega stendur á um, enda leiti hann áður umsagnar námsráðgjafa. 

Námsefni í framhaldsdeildum er: 
a) Kjarni, þ. e. sameiginlegt námsefni öllum nemendum. 
hb) Kjörsvið, þ. e. uppeldiskjörsvið, hjúkrunarkjörsvið, tæknikjörsvið og viðskipta- 

kjörsvið. Fjölga má kjörsviðum eða fækka með samþykki ráðuneytisins. 
c) Námsefni á sjálfsvaldi skóla. 

B50
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Skipting kennslustunda skal vera sem hér segir: 

  

1. Kjarni. 1.ár 2.ár 

Íslenzka .......000.0. 4 4 
Danska ............000 00. 4 nm 

Enska .......... BERIN é 5 

Stærðfræði ................ 0 4 4 

Eðlis- og efnafræði ............0.....0.. 0. . . 
Líffræði ............ 0. 3 „ 
Landafræði og jarðfræði ........0...0.0....0 00... „ 4 
Saga og samfélagsfræði ...........0....0.0.. 0... . „ 
Myndíð .......0..022.. 0000 2 2 
Leikfimi ...............0 0 2 2 

Alls stundir á viku 28 24 

2. Kjörsvið. 

1. ár 2. ár 

A Ss s 
0 Bi 3 

=) úr) Rg a = ar 2 “= 
|=) sa E > |=) <= = > 

Danska .......0.0000 0 FA „22 

Danska eða enska .............. FD 

Enska .......0000 0000 FNF I 

Stærðfræði 0... 2 

Eðlis- og efnafræði .............. BN A 
Lífeðlisfræði .................... BDA 
Þýzka ......000.00.. 0 FE AÐ 
Danska eða þýzka eða franska .. „3. 
Samfélagsfræði .................. 2 
Sálarfræði ................... FRI I: 
Verzlunarfræði (sölufr., vörufr) „2 
Bókfærsla .......00000 0 FE 
Vélritun, bréfritun, skjalavargla .. nm FI „ „ 2 
Tónlist eða myndíð eða leikfimi... 2 „sn 
  

Alls stundir á viku 6 6 6 6 10 10 10 10 

3. Kennsla á sjálfsvaldi skóla. 

2—4 kennslustundir á viku. 

  

1—3. samtals: 1. ár 2. ár 
St. á viku St. á viku 

Kjarni „............... 000 28 24. 
Kjörsvið ............200 0. 6 10 
Val skóla ......02.0202 00. 2—A4 24 

Alls 36—88 36—38 

Heimilt er að víkja frá þessari skiptingu með samþykki ráðuneytisins að feng- 
inni umsögn forstöðumanns framhaldsdeilda.
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1. gr. 
Próftilhögun skal vera sem hér segir: 

1. Prófverkefni skulu samræmd bæði á fyrra og síðara ári framhaldsdeilda og 
samin af mönnum, skipuðum af ráðuneytinu. Stjórnskipaðir prófdómarar meta 
úrlausnir ásamt kennurum, nema ráðuneytið ákveði annað. Umsjónarmaður 
framhaldsdeilda hefur umsjón með gerð, prentun eða fjölritun og útsendingu 
prófverkefna. 

2. Einkunnir skulu gefnar í heilum tölum og hálfum frá 0—-10 og meðaleinkunn 

reiknuð með einum aukastaf. 

8. gr. 
Einkunnir skal gefa sem hér segir og færa inn á skirteini: 

1. Vetrareinkunn skal gefa í hverri námsgrein og gerir kennari það. Skal hún ver: 
vegið meðaltal af kjarna- og kjörsviðseinkunn, ef greinin er kennd bæði í 
kjarna og á kjörsviði. Einkunnavægið er ákvarðað af vikulegum stundafjölda í 
kjarna og á kjörsviði í viðkomandi námsgrein. 

9. Einkunnir á vorprófi. Kennari og prófdómari ráða að jöfnu einkunn á vorprófi, 
sé prófdómari skipaður í greininni, annars kennari einn. Í öllum greinum skal 
gefa einkunn fyrir prófúrlausnir hvort heldur er í kjarna eða á kjörsviði og 
færa inn á skírteini. Skal vegið meðaltal gilda sem prófseinkunn á sama hátt 
og gert er um velrareinkunn. Ef um er að ræða einkunn, sem aðeins er gefin 

í kjarna eða á kjörsviði, gildir hún óbreytt sem prófseinkunn. 
3. Lokaeinkunn í hverri námsgrein er meðaltal af vetrareinkunn og prófseinkunn. 

4. Meðaleinkunn skal reikna af: 
a) vetrareinkunnum, 
b) prófseinkunnum á vorprófi, 
c) lokaeinkunnum. 
Jafnsnemma og ákvörðun er tekin um að kenna námsgrein, sem er á sjálfsvaldi 

skóla, skal skólastjóri hafa samráð við umsjónarmann framhaldsdeilda um það, hvort 
greinin skuli metin til einkunna á sama hátt og aðrar námsgreinar skólans. 

9. gr. 
Meðaltal lokaeinkunna skal eigi vera lægra en 5,0 og samtala tvegg 

lokaeinkunna eigi lægri en 7,0. 
Falli nemandi á meðaleinkunn, skal honum leyft að endurtaka að hausti próf 

í Lveimur lökustu greinum. 
Falli nemandi á tveimur lægstu greinum samanlögðum, skal honum leyft að 

endurtaka próf í þeim að hausti. Hafi nemandi hlotið einkunn 5,0 eða hærri í 
annarri greininni, skal honum ekki skylt að taka próf í þeirri grein við endur- 

tekningu. 
Um réttindi nemenda úr framhaldsdeildum gagnfræðaskólanna til inngöngu 

í aðra skóla, gildir reglugerð nr. 93 frá 11. maí 1970. 

ja lægstu 

10. gr. 

Ráðuneytið skal fela þar til hæfum manni að annast umsjón framhaldsdeild- 
anna. Skal umsjónarmanni heimilt að kveðja til sérfróða menn í samráði við ráðu- 

neytið. 

11. gr. 
Kennarar við framhaldsdeildir skulu hafa fyllstu kennararéttindi á gagn- 

fræða- eða menntaskólastigi. Um ráðningu þeirra fer að venjulegum hætti, en 

auk þess skal leita umsagnar umsjónarmanns framhaldsdeilda, og gildir það einnig 

um stundakennara.
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12. gr. 
Kostnaður við framhaldsdeildir skal greiddur af ríki og sveitarfélögum í sam- 

ræmi við lög nr. 49/1967, um skólakostnað. 

13. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 91 frá 15. apríl 1970, um breyting 

á lögum nr. 48 7. maí 1946, um gagnfræðanám, og öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 11. mai 1970. 

Gylfi Þ. Gíslason. 0 
Birgir Thorlacius. 

Nr. 100. j 11. júní 1970. 
AUGLÝSING 

um gjaldskrá fyrir þungaskatt af dísilbifreiðum, 5 tonn eða meira 
að eigin þyngd. 

1. gr. 
Þungaskattur af dísilbifreiðum, 5 tonn eða meira að eigin þyngd, greiðist fyrir 

hvern ekinn kílmetra samkvæmt ökumæli, sem hér segir: 
A. Fólksflutningsbifreiðar: 

Eigin þungi bifreiðar Gjald fyrir hvern ekinn km 
5.0 — 5.99 tonn .......00000000 00 kr. 0.80 
60 — 699 — — 0.95 
10 — 799 — — 1.05 
80 — 899 — — 1.15 
90 — 999 — 2... — 1.30 

10.0 -10.99 — — 1.45 
110 — 1199 — „2... — 1.55 

B. Aðrar bifreiðar en fólksflutningsbifreiðar: 
Eigin þungi bifreiðar Gjald fyrir hvern ekinn km 

50 — 5.9Q tonn ..........00. 0 kr. 1.05 
60 — 699 — — 1.25 
10 — 799 — — 1.40 
80 — 809 — — 155 
90 — 999 — — 1.75 

10.0 —-10.99 — -—— 1.90 
110 1199 — — 2.05 

2. gr. 
Um ísetningu ökumæla, innsiglun, álestur og viðgerðir, svo og um skyldur um- 

ráðamanns bifreiðar, varðandi álestur, færslu ökubókar 0. þ. h. gilda ákvæði reglu- 
gerðar nr. 74/1970, um innheimtu þungaskatts samkvæmt ökumælum af bifreiðum, 
sem nota annað eldsneyti en benzin og eru 5 tonn eða meira að eigin þyngd, sbr. 
einnig reglugerð nr. 94/1970, um innheimtu bifreiðagjalda o. fl. 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt vegalögum, nr. 23 30. apríl 1970, til að öðlast 
gildi 1. júlí 1970 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 11. júní 1970. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Borgarness. 

1. KAFLI 

RAFMAGNSSALA 

Rafveita Borgarness selur rafmagn á þann hátt og við því verði, sem hér 
segir: 

A. Almenn notkun. 

Fyrir almenna notkun eru taxtarnir hér á eftir reiknaðir í gjaldstigum. Eitt 
gjaldstig jafngildir kr. 1.85 frá og með 1. marz 1970, sbr. þó ákvæði í 5. kafla um 
breytingar á verðgildi gjaldstigs. 
A 1. Taxtar með aflgjaldi og orkugjaldi. 

A 11 Til ýmissa nota, um mestaaflsmæli: 
kr. 2775.00 1500 sjaldstig fyrir hvert árs-kíówatt, og 
= 0.55 0.3 gjaldstig fyrir hverja kwst. 

Enn fremur skal greiða grunngjald, 
—- 2715.00 1500 gjaldstig á ári. 

A 12 Til ýmissa nota, um markaflsmæli, með 5 kw. lágmarksstillingu. 
kr. 3330.00 1800 gjaldstig fyrir hvert kw. í markaflsstillingu, 
— 0.55 0.3 gjaldstig fyrir hverja kwst. allrar notkunar, 
—- 140 4 gjaldstig fyrir hverja kwst. í notkun umfram markaflstill- 

ingu. 
Enn fremur skal greiða grunngjald, 

— 2715.00 1500 gjaldstig á ári. 
. Taxtar með orkugjaldi og fastagjöldum. 
Orkugjald, mælt um kwst.mæli, reiknast þannig: 
kr. 1.85, 1 gjaldstig fyrir hverja kwst. 
Fastagjöld, til viðbótar orkugjaldi, reiknast þannig: 
A 21 Til lýsingar: 

kr. 37.00, 20 gjaldstig á ári af hverjum m? gólfflatar í rými því, sem lýsa 
skal. —- Þó kemur aðeins helmingur gólfflatar til gjalda í 
seymslum, tilh. göngum o. þ. h. — Samanlagt flatarmál skal 
reiknað í heilum fermetrum. 

A 22 Til heimilisnotkunar: 
kr. 185.00, 100 gjaldstig á ári fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar, 

og eldhús. -—- Herbergi minna en 5 mé? skal reikna sem hálft, 
en stærra en 25 m? sem tvö. Samanlagt skal reiknað með heil- 
um tölum herbergja. 

A 23 Til véla og annarra vinnutækja: 
kr. 925.00, 500 gjaldstig á ári fyrir hvert kw. í ástimpluðu rafafli fastra 

vinnutækja. Samanlagt skal reiknað í heilum kw. 
3. Taxtar með orkugjaldi. 

Orkugjald, mælt um kwst.mæli, reiknast þannig: 
A 31 Til lýsingar og til ýmissa nota, sem ekki verða felld undir aðra liði gjald- 

skrárinnar: 
kr. 7.40, 4 gjaldstig fyrir hverja kwst. án skilyrða um nýtingartíma rafafls. 

A 32 Til véla og annarra vinnutækja: 
kr. 3.70, 2 gjaldstig fyrir hverja kwst. með því skilyrði, að uppsett á- 

stimplað rafafl tækja sé minnst 15 kw. og nýtingartími þess 
eigi skemmri en 800 klst. á ári, þ. e. að notkun sé minnst 1200 
kwst. Ef nýtingartíminn reynist skemmri, gildir taxti A 31.
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Um A 11: Önnur ákvæði. 

a. Aflnotkun mælist sem meðalálag yfir 15 mínútur. 
b. Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, en aðeins er mæld orkan um kwst.mæli, má, 

ef sérstaklega stendur á, miða við ástimplað rafafl neyzlutækja og reiknast 
þá 1200 gjaldstig á ári fyrir hvert kw. 

Um A 22: 
a. Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 mí, má reikna með 

þeirri meðalstærð við útreikning á tölu herbergja. 
Um A 23: 
a. Eyrir föst raftæki til matargerðar í gisti- og veitingahúsum, sjúkrahúsum 

og öðrum slíkum stöðum, kemur aðeins þriðjungur ástimplaðs samanlagðs 
rafafls til gjalda. 

Um A 32: 
a. Eyrir vinnulagnir bygginga í smíðum gildir þessi taxti án skilyrða um nýt- 

ingartíma. 
Um A 1—A 3 (þ. e. alla taxtaflokka): 

a. Til viðbótar öllum töxtum reiknast mælagjöld skv. 2. kafla gjaldskrár. 
b. Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.8, getur rafveitan krafist þess, að 

notandi geri ráðstafanir til að hækka stuðulinn á sinn kostnað upp í það 
gildi, en greiði að öðrum kosti hærra verð fyrir raforkuna, meðan stuðullinn 
er undir 0.8. 

c. Rafveitustjóri getur bannað notkun rafsuðuspenna eða takmarkað notkun 
þeirra við tiltekna tíma sólarhrings, ef nauðsyn krefur að hans dómi, vegna 
truflana eða annarra annmarka af þeirra völdum. 

Um kwst.mæli á: B. Hitanotkun. 

B 1. 1.15 kr./kwst., án rofs 
B 2. 0.65 kr./kwst., með allt að 1! klst. rofi á sólarhring 

B 3. 0.61 kr./kwst., með allt að 2% klst. rofi á sólarhring 

B 4. 0.49 kr./kwst., með allt að 414 klst. rofi á sólarhring 

B 6. 0.34 kr./kwst., með allt að 14% klst. rofi á sólarhring 
Gjaldið breytist með útsöluverði á dísilolíu á hverjum tíma, en miðast hér við 

grunnverðið 3.27 kr. á olíulítra. Þó reiknast aldrei hærra gjald en sem svarar 0.3 
gjaldstigi fyrir taxta B 3 og í hlutfalli við það fyrir aðra hitunartaxta. — Gjaldið 
standi jafnan á heilum eyri. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

a. Að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsnotkunar) að dómi 
rafveitustjóra. 

b. Að vélaafl, spennar og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
c. Að straumur sé rofinn á tilskildum tímum með sjálfvirkum rofa, og kosti not- 

andinn tengingu rofans og greiði leigu af honum samkvæmt 2. kafla gjaldskrár. 
d. Að tæki, lagnir og allur búnaður í sambandi við rafmagnshitunina sé sam- 

kvæmt fyrirmælum rafveitunnar og settum reglum, m. áa. ofnar fasttengdir 
með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 

e. Að notkun um mæli hitalagnarinnar sé eigi minni en 6000 kwst. á ári. 

C. Sérákvæði um rafmagnssölu. 

C 1. Til götu- og hafnarlýsingar: 
1.3 gjaldstig fyrir hverja kwst. 

C 2. Til notkunar eftir sérstökum samningi: 
Þegar sérstaklega stendur á, er rafveitustjóra heimilt, að tilskildu sam-
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þykki rafveitunefndar, að selja rafmagn eftir sérstökum samningi í hvert skipti, 
þó eigi lengur en til tveggja ára í senn. 

2. KAFLI 

MÆLAGJÖLD OG ROFAGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mæla, rofa og stýritækja, sem nota skal 
fyrir hverri veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða 

eftirfarandi árgjöld: 

1. Af mælum, þ. e.: Gjaldstig 

M (11) einfasa kwst.mælum, 30 ÁA og minni .......0000000 00... 60 

M (12) þrífasa kwst.mælum, 50 Á og Minni .....00.000 0000... 100 
M (13) þrífasa kwst.mælum, yfir 50 A, án straumspenna .......... 200 
M (14) þrífasa kwst.mælum, yfir 50 A, með straumspennum ....... 350 
M (15) mestaaflsmælum ........00.00000 0000 n ne 1200 
M (16) markaflsmælum .........2..0000 000 1200 

2. Af rofum, þ. e.: 
R (21) klukkurofum, 40 A og minni #.........000000 000... 300 
R (22) klukkurofum, yfir 40 A, til og með 60 ÁA ......00000 000 400 

R (23) klukkurofum, yfir 60 A, til og með 200 A .......00.0 500 
R (24) klukkurofum,yfir 200 A .......000000 000 700 
R (25) fjarstýritækjum ..........00.2.00 000 400 
Af öðrum mælum og rofum en þeim, sem nefnd eru hér að framan, skal ár- 

gjaldið vera sem næst 15% af verði tækisins. 

3. KAFLI 

TENGIGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hús- 
veitu. 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða tengigjald sem hér 
segir: 

Flutnings- 
Málstraumur geta skv. 

Gjald- stofnvara í stærð Tengigjöld skv. jöfnu 
skrárliður 3-fasa kerfi stofnvara g = 1500 4 150 X KVA 

Heimtaug eða 220 V 380 V eða spennis Gjaldstig Tengigjald 
spennistöð amp. amp. kVA g. kr. 

T 11 2 60 1 60 13 3400 

T 12 3 > 60 2>< 60 22 4 800 
T 13 3 > 100 3>< 60 38 7 200 
T 14 3 >< 100 66 11.400 
T 15 3 >< 200 76 12 900 
T 16 3 < 350 3 > 200 132 21 300 
T 17 3 < 350 231 36 100 
T 18 300 41 500 
T 19 500 76 500 

Fyrir aðrar stærðir stofnvara eða spenna en hér er talið, skal reikna tengigjald 
eftir sömu jöfnu og að ofan. 

Önnur ákvæði um heimtaugar. 

Tengigjald miðast við allt að 15 metra jarðstrengsheimtaug eða allt að 30 metra 
loftlínuheimtaug. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stytztu 
greiðfæra leið að varkassa. Yfirlengargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra um- 
fram fyrstu 15 metrana þannig: Yj = (200 3 <X KVA) gjaldstig á metra. Yfir-
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lengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 metrana þannig: 
Y1 = (40 -- 2 X KVA) gjaldstig á metra, að viðbættum 2000 gjaldstigum á hvern 
stólpa í umfram-línu. 

Um spennistöðvar. 

Tengigjald skal reikna eftir stærð spennis, þegar spennistöð er byggð að mestu 
eða öllu leyti í þágu eins notanda. Skal notandi þá leggja til lóð eða húsnæði fyrir 
spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna stað- 
setningar stöðvarinnar. Húsnæðið skal fullnægja að öllu leyti settum skilyrðum 
um gerð spennistöðvahúsa. Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostn- 
aðarlausu, en kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina kemur til 
frádráttar tengigjaldi skv. þessari gjaldskrá, þó aldrei meiri frádráttur en tengi- 
gjaldinu nemur. 

Almennt. 

Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum, en í óskipulögðum 
hverfum skal greiða tengigjald eftir kostnaðarreikningi heimtaugar eða spennistöðvar. 
Tengigjald fellur í gjalddaga, þegar sótt er um heimtaug eða spennistöð. Fyrir bráða- 
birgðaheimtaug skal greiða sem svarar 1500 gjaldstigum eða eftir reikningi, ef um 
verulega hærri kostnað er að ræða. 

4. KAFLI 

OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, 200 krónur. 
Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún ekki opnuð fyrr en notandinn hefur greitt 200 króna gjald 
á skrifstofu rafveitunnar. 

IN
 

5 KAFLI 
VERÐGILDI GJALDSKRÁR 

Verðgildi gjaldstigs í þessari gjaldskrá er 1.85 kr. frá og með 1. marz 1970. 
Rafveitunni er heimilt að breyta verðgildi gjaldstigs til samræmis við breyt- 
ingar á reksturskostnaði veitunnar. Skal þá reiknað eftir hlutfallsgrundvelli, 
sem fæst úr síðasta ársreikningi rafveitunnar, enda sé grundvöllurinn sam- 

þykktur af rafveitunefnd og hreppsnefnd. 
Hlutdeild kostnaðarliða í verðgildinu 1.85 er þannig, reiknað í aurum: 

Orkukostnaður == 74.7, verðjöfnunargjald == 150, laun == 169, ýmis 

kostnaður (opinber gjöld, skrifstofuk., keypt þjónusta o. fl) == 12.0, efni 
= 50.0, söluskattur = 17.4, samtals 185.0 aurar, þ. e. vísitala reksturskostnaðar. 

Gjaldskrárbreytingu má gera, ef kostnaðarvísitalan hefur hækkað eða lækk- 
að um 5% eða meira. — Skal þá að jafnaði miða breytinguna við 1. janúar eða 
1. júlí. Fyrirhugaðar gjaldskrárbreytingar skulu tilkynntar Orkustofnun áður 
en þær taka gildi. 
Verðgildi gjaldstigs reiknast í hálfum eða heilum tug aura. 

Ef hækkun fer upp fyrir 20% frá síðustu staðfestri gjaldskrá, skal leita 
staðfestingar ráðherra á nýrri gjaldskrá. 

IÐ
 = 

  

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjald- 
skrá fyrir Rafveitu Borgarness nr. 27 31. janúar 1968 með síðari breytingum. 

Iðnaðarráðuneytið, 7. april 1970. 

Jóhann Hafstein. 0 
Jóhannes Guðfinnsson. 
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6. júlí 1970. 399 Nr. 102. 

AUGLÝSING 

um afturköllun leyfis til síldveiða fyrir Suður- og Vesturlandi til niðursuðu 

og beitu samkvæmt auglýsingu nr. 57 20. marz 1970. 

Ráðuneytið afturkallar frá og með 7. júlí 1970 leyfi til síldveiða fyrir Suður- 
og Vesturlandi til niðursuðu og beitu, sem veitt var með auglýsingu nr. 57 90. 
marz 1970, sbr. reglugerð nr. 13 9. janúar 1970 um breyting á reglugerð nr. 7 99. 
febrúar 1966, um bann við veiði smásíldar. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 6. júlí 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. 

Jón L. Arnalds. 

6. júlí 1970. . Nr. 103. 
AUGLÝSING 

um bann við veiðum með botnvörpu, flotvörpu, dragnót og herpinót á 

hrygningarsvæðum síldar í fiskveiðilandhelsi Íslands. 

1. gr. 
Á tímabilinu frá og með 7. júlí til 7. ágúst 1970 er bannað að veiða með botn- 

vörpu, flotvörpu, dragnót og herpinót á eftirgreindum svæðum innan fiskveiði- 
landhelgi Íslands: 

1. Í Faxaflóa á svæði, sem afmarkast af línum, er hugsast dregnar milli eftirtal- 
inna punkta: 

1) 649127 n.br., 2318 v.lgd. 
2) 649307 n.br., 2328 v.lgd. 
3) 649307 n.br., 2248 v.lgd. 
4) 64919 nbr., 2238 v.lgd. 

iÐ
 

Fyrir suðurströnd landsins á svæði, sem takmarkast að vestan af 22939 v.lgd. 
og austan af 2157“ vlgd. og nær frá fjöruborði út að línu, sem hugsast dregin 
í beina stefnu milli punkta á ofangreindum lengdarbaugum 3 sjómílur frá 
landi. 

B51 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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2. gr. 

Brot gegn ákvæðum auglýsingar þessarar varða viðurlögum samkvæmt lögum 

nr. 44 5. apríl 1948, sbr. lög nr. 81 8. desember 1952. 

Með mál út af brotum á auglýsingu þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

Auglýsing þessi er sett samkvæmt 1. gr. laga nr. 44 5. april 1948, um vísinda- 

lega verndun fiskimiða landgrunnsins, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftir- 

breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 6. júlí 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. a 
Jón L. Arnalds. 

  

Stjórnartíðindi B, 5, nr. 102—103. Útgáfudagur 6. júlí 1970.
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7. júlí 1970. 401 Nr. 104. 

REGLUGERÐ 

um íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins. 

1. gr. 
Landinu er skipað í bústaðasvæði, og hefur hvert bústaðasvæði ákveðna gildis- 

tölu. Bústaðasvæðin og sildistölur þeirra eru sem hér segir: 

Gildistala Bústaðasvæði 

10 Reykjavík, Seltjarnarnes, Kópavogur, Garðahreppur, Hafnarfjörður, Mos- 
fellssveit og Akureyri. 

0.6 Kjalarnes, Selfoss, Hveragerði, Keflavik, Keflavíkurflugvöllur og Njarð- 
víkurhreppur, kauptún á Reykjanesi, nema Hafnir, svo og sveitir á Reykja- 
nesi nema Hafnahreppur. 

0.5 Akranes og Vestmannaeyjar. 

0.4 Borgarnes, kauptún á Snæfellsnesi, Patreksfjörður, Ísafjörður, Hnífsdalur, 
Bolungarvík, Blönduós, Sauðárkrókur, Siglufjörður, Dalvík, Húsavík, Egils- 
staðir, Seyðisfjörður, Neskaupstaður, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Höfn í 
Hornafirði, Vík í Mýrdal, Eyrarbakki, Stokkseyri, Hella og Hvolsvöllur. 
Sveitir í Kjósarsýslu, Borgarfjarðarsýslu, Mýrarsýslu, Eyjafjarðarsýslu, 
Rangárvallasýslu og Árnessýslu svo og Hafnir og Hafnahreppur. 

0.3 Ólafsfjörður, öll kauptún með 300 íbúa eða fleiri, sem eigi hafa verið talin 
annars staðar. Sveitir á Snæfellsnesi, Dalasýslu, Barðastrandasýslu, Ísa- 
fjarðarsýslu, Strandasýslu, Húnavatnssýslu, Skagafjarðarsýslu, Þingeyjar- 
sýslu, Múlasýslum og Skaftafellssýslu. 

0.1 Sérstakir afskekktir og einangraðir staðir. 

2. gr. 
Ríkið leggur eigi til íbúðarhúsnæði starfsmönnum sinum, er búa á íbúðar- 

svæðum, sem hafa gildistölu 1.0, öðrum en þeim, er vegna sérstakra sæzlustarfa 
þurfa að búa á vinnustað. Það fer eftir mati hlutaðeigandi ráðherra í samráði við 
fjármálaráðherra, hverjir slík gæzlustörf stunda. Hlutaðeigandi ráðherra ákveður 
og í samráði við fjármálaráðherra, hvaða starfsmönnum, sem búsettir eru á svæð- 
um með gildistölu 0.1--0.6 ríkið skuli leggja til húsnæði. 

3. gr. 
Aðilum þeim, er afnot hafa af íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins ber að greiða 

ríkissjóði leigugjald fyrir húsnæðið. Sé húsnæðið sameign ríkis og sveitarfélaga 
greiðist leiga í hlutfalli við eignarhluta ríkissjóðs í íbúðarhúsnæðinu. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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4. gr. 

Húsaleigugjald er 5% —  (hundraðstala leigu) — af brunabótamati íbúðar. 

Húsaleiga ákvarðast og af gildistölu bústaðasvæðis og reiknast leiga því skv. svo- 

felldri líkingu: 
Brunabótamat > gildistala bústaðasvæðis *< 6 

Leiga á mánuði = ———....——..———7 
100 X< 12 

Þegar starfi fylgir kvöð um búsetu í húsnæði ríkisins skal af því húsnæði 

greiða leigugjald svo sem væri húsnæðið staðsett á svæði með gildistöluna 0.4 sé 

það eigi staðsett á svæðum með gildistölunum 0.3 eða 0.1. 

5. gr. 

Um ákvörðun stærðar íbúðarhúsnæðis fer skv. starfsreglum Húsnæðismála- 

stjórnar. Íbúðarhúsnæði, sem er allt að 150 mé, telst fullnýtt af leigutaka, séu íbúar 

húsnæðisins 6 manns eða færri. Hver íbúi umfram 6 íbúa er talinn nota 5 mé hús- 

næðis. Til íbúðarhúsnæðis leigutaka telst eigi húsnæði allt að 15 m?, sem leigusali 

hefur samþykkt að nota skuli sem skrifstofu- eða starfshúsnæði í þágu ríkisins. 

6. gr. 

Fullnýti leigutaki eigi húsnæði, getur hann óskað lækkunar húsaleigu frá því 

sem segir í 4. gr. er nemur því húsnæði, sem ónýtt er, enda eigi þá leigusali um- 

ráðarétt yfir því húsnæði. 
Leiga á mánuði, þar sem húsnæði er eigi fullnýtt ákveðst með svofelldri 

líkingu: 
AX BXPXNF 
  Leiga — 

100 << 12 X<X RF 

Í líkingu þessari þýðir: 

A Brunabótamat. 

B = Gildistala íbúðasvæðis. 
P — 

F 

| 

= Hundraðstala leigu. 
NF = Fjöldi fermetra, er leigutaki notar til íbúðar. 

RF = Reiknaður fermetrafjöldi íbúðarhúsnæðis, (þ. e. NF -k húsnæði, sem 

nýtt er sem starfshúsnæði af ríkinu -- annað íbúðarhúsnæði umfram 
150 m? sbr. 5. gr.). | 

7. gr. 

Ákveða skal starfsmanni húsaleigu um leið og húsnæði er selt á leigu. Hinn 

1. júlí ár hvert skal húsaleiga endurskoðuð með hliðsjón af þeirri breytingu, sem 

kann að hafa orðið á tölu íbúa undanfarið ár, og er þá miðað við þjóðskrá þann 

1. desember næsta ár á undan. 

Engar breytingar til hækkunar eða lækkunar húsaleigu, sem ákvörðuð hefur 

verið með ofangreindum hætti, skal gera frá öðrum degi en 1. júlí ár hvert nema 

leigutaki segi upp hinu leigða húsnæði. 

8. gr. 
Leigutaki ber einn allan kostnað af upphitun húss, ljósi og ræstingu. Kvöð 

þessi nær til íbúðarhúsnæðis, skrifstofu- eða starfshúsnæðis skv. ákvæði 5. gr. 

svo og til þess annars húsnæðis, sem leigusali nýtir ekki, sbr. ákvæði 6. gr. þessarar 

reglugerðar, og telja verður óaðskiljanlegan hluta hins leigða.
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9. gr. 
Ríkissjóður greiðir alla skatta og skyldur, svo og viðhaldskostnað íbúðarhús- 

næðis, sem að öllu er eign ríkisins. Slíkan kostnað af íbúðarhúsnæði, sem er sam- 
eign ríkis og annarra aðila, greiðir ríkissjóður einungis í réttu hlutfalli við eignar- 
hluta sinn. Ákvarðanir leigutaka um viðhald íbúðarhúsnæðis skuldbinda eigi 
ríkissjóð. 

10. gr. 
Reglugerð þessi er selt samkvæmt heimild í lögum nr. 27 frá 25. apríl 1968 og 

öðlast gildi 1. nóvember 1970. 
Reglugerð þessi tekur til þeirra starfsmanna ríkisins, er afnot fá af íbúðar- 

húsnæði í eigu ríkisins eða skipta um slíkt húsnæði eftir lok október 1970. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins nr. 289 

frá 18. desember 1969. 

Fjármálaráðuneytið, 7. júlí 1970. 

Magnús Jónsson. 

Jón Sigurðsson. 

9. júní 1970. Nr. 105. 
REGLUGERÐ 

um vernd barna og ungmenna. 

1. KAFLI 

Inngangur. 

1. gr. 
Vernd barna og ungmenna lekur yfir þessi verkefni og úrræði: 

I. Almennt eftirlit með aðbúð og uppeldi á heimili, þ. e. möguleikum barna og 
ungmenna til andlegs og líkamlegs þroska. 
Eftirlit með hegðun og háttsemi utan heimilis. 
Ráðstöfun í vist, í fóstur, til kjörforeldra eða á sérstakar uppeldisstofnanir. 

4. Eftirlit með uppeldisstofnunum, svo sem barnaheimilum, vöggustofum, dag- 
heimilum, leikskólum, gæzluleikvöllum, daggæzlu á einkaheimilum gegn greiðslu, 
sumardvalarheimilum, fávitahælum fyrir börn og ungmenni o. s. frv., sé eftir- 
litið eigi falið öðrum samkvæmt sérstökum lögum og sé það eftirlit þá til- 
kynnt viðkomandi barnaverndarnefnd. 

ð. Eftirlit með börnum og ungmennum, sem eru líkamlega eða andlega miður sín, 
einkum þeim sem eru blind, málhölt, fötluð eða fávitar. 

6. Eftirlit með börnum og ungmennum, sem eru siðferðilega miður sin, hafa 
framið afbrot eða eru á annan hátt á glapstigum. 

í. Vinnuvernd. 
8. Eftirlit með skemmtunum. 

Með börnum er samkvæmt reglugerð þessari átt við einstaklinga innan 16 ára 
aldurs, en ungmenni eru unglingar á aldursskeiði 16—18 ára. 

2. gr. 
Starf til verndar börnum og ungmennum rækja samkvæmt lögum: 
Barnaverndarnefndir og barnaverndarráð. Menntamálaráðuneytið hefur yfir- 

stjórn barnaverndarmála.
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Barnaverndarnefndir og barnaverndarráð skulu setja fram tillögur og ábend- 
ingar mm úrræði, sem stuðla að því að búa börnum og ungmennum góð uppeldis- 
skilyrði, svo og að benda á félagsleg atriði sem eru andstæð því takmarki. Enn 
fremur skulu téðir aðilar stuðla að því svo sem við verður komið með viðeigandi 
aðgerðum, að tillögur þeirra og ábendingar komist í framkvæmd. Skal þess jafnan 
gætt við vernd barna og ungmenna, samkvæmt liðum 1—8, í 1. gr., að haga aðgerð- 
um þann veg gagnvart þeim, er verndarinnar eiga að njóta, og aðstandendum þeirra, 
að stuðlað sé að því, svo sem við verður komið, að gera viðkomendur sjálfum sér 
nóga og að nýtum þjóðfélagsborgurum. Í öllum viðskiptum við börn og ungmenni, 
skulu þeir, er slíkt starf hafa á hendi, kosta kapps um að koma á sem nánustum til- 
finningatengslum við hvern einstakan skjólstæðing sinna. 

Barnaverndarnefndir og barnaverndarráð skulu, ef þörf þykir, leita samvinnu 
við forráðamenn skóla, heilsugæzlu og félagsmála, sálfræðideild skóla í Reykja- 
vík, prófessora í uppeldisfræðum og sálarfræði við Háskóla Íslands, lögreglu og 
aðra þá er fjalla um málefni barna og ungmenna. 

3. gr. 
Barnaverndarnefndarmenn og barnaverndarráðsmenn, fulltrúar þessara aðila og 

annað starfslið á vegum þeirra eru opinberir starfsmenn og hljóta þá vernd, sem 
slíkum mönnum er tryggð, og bera skyldur samkvæmt því. Ber þeim að sýna börn- 
um og ungmennum, er þeir fjalla um mál þeirra, alla nærgætni og mega ekki skýra 
óviðkomandi mönnum frá því, sem þeir verða vísir Í starfi sínu um einkamál manna 
og heimilisháttu. 

II. KAFLI 

Um barnaverndarnefndir, störf þeirra og starfsháttu. 

4. gr. 
Barnaverndarnefnd skal vera í hverjum kaupstað og hverjum hreppi í landinu. 

Heimilt er þó að hafa sameiginlegar barnaverndarnefndir fyrir fleiri en einn hrepp, 
ef þeir eru fámennir. 

5. gr. 
Barnaverndarnefnd hefur eftirlit með uppeldi og hegðun barna til 16 ára aldurs, 

svo og ungmenna, ef þau eru líkamlega, andlega eða siðferðilega miður sín og þá 
allt að 18 ára aldri. 

6. gr. 
Þar til öðruvísi kann að verða ákveðið með lögum, kýs bæjarstjórn (borgar- 

stjórn) í kaupstöðum en hreppsnefnd eða hreppsnefndir utan kaupstaða sbr. 4. gr., 
barnaverndarnefnd. Í Reykjavík skal kosin 7 manna barnaverndarnefnd. en í öðr- 

um kaupstöðum 5 manna, en utan kaupstaða 3ja manna. Skulu nefndarmenn vera 

kunnir að grandvarleik og bera skyn á mál þau, er barnaverndarnefnd fjallar um. 
Um kjörgengi í barnaverndarnefnd fer eftir sömu reglum og um kjörgengi í 

sveitarstjórn, sbr. lög nr. 58 29. marz 1961, 19. gr., sbr. 18. gr., og um þá kosningu fer 
eftir 37. gr. sömu laga, eftir því sem við á, sbr. þó 8. gr. 1. mgr. hér á eftir. 

Barnaverndarnefnd skal að jafnaði skipuð bæði konum og körlum. Kjósa skal 
með sama hætti jafnmarga varamenn í barnaverndarnefnd. 

Í kaupstöðum skal leitast við að kjósa lögfræðing í barnaverndarnefnd, þar 
sem slíks er kostur. 

7. gr. 

Kjörtími barnaverndarnefndar er hinn sami og bæjarstjórnar (borgarstjórnar) 

eða sveitarstjórnar þeirrar, er kýs þær, þó svo að barnaverndarnefnd gegni störfum, 
unz ný nefnd hefur verið kosin.
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Oddvitar (sveitarstjórar) og bæjarstjórar (borgarstjóri) skulu, þegar eftir að 
kosning barnaverndarnefndar hefur farið fram, skýra menntamálaráðuneytinu frá 
skipun nefndar. 

8. gr. 
Það er borgaraleg skylda að taka kosningu í barnaverndarnefnd. Þó geta skor- 

azt undan kosningu þeir, er átt hafa sæti í nefnd allt síðasta kjörtímabil. Maður 
eldri en 60 ára getur skorazt undan kosningu fyrir fullt og allt. 

Bæjarstjórnir (borgarráð) og hreppsnefndir ákveða þóknun nefndarmanna, enda 
greiðist kostnaður af nefndarstörfum úr sveitarsjóði, þar með talin laun starfsfólks 
og önnur útgjöld við störf nefndarinnar. 

Við ákvörðun þóknana og launa til starfsmanna, skulu bæjar- (borgar) stjórnir 
og hreppsnefndir taka sérstakt tillit til tillagna barnaverndarnefnda og þess starfs- 
fólks annars, sem gleggst þekkir starfsemi og starfsaðstöðu viðkomenda. Sama máli 
gegnir um aðra einstaka gjaldaliði í sambandi við starfið. 

Tryggja skal, svo sem við verður komið, nægilegt hæft starfslið. 

9. gr. 
Barnaverndarnefndarmenn skipta með sér störfum og kjósa formann, vara- 

formann og ritara. Ritari heldur nákvæma fundarbók um störf nefndar og sendir 
barnaverndarráði skýrslu um þau fyrir apríllok ár hvert. 

Barnaverndarnefnd í kaupstað skal að jafnaði koma saman til fundar einu sinni 
til tvisvar í mánuði, og oftar, þegar einstök mál kunna að gefa efni til tíðari funda. 
Í hreppum skal halda fundi að jafnaði ekki sjaldnar en þrisvar á ári. Krefjist ein- 
stök mál tíðari fundahalda, skuln þeir haldnir svo oft, sem þörf krefur. Formaður 
boðar til funda og ákveður fundarstað. 

Barnaverndarnefnd er ályktunarfær, þegar fullur helmingur nefndarmanna situr 
fund, enda sé formaður eða varaformaður á fundi. 

Nú á lögfræðingur ekki sæti í nefndinni og skal héraðsdómari (í Reykjavik 
borgardómari) þá taka sæti í nefndinni, sem meðlimur hennar með fullum rétt- 
indum og skyldum, ef fjalla á um töku barns af heimili, sviptingu foreldravalds, 
kröfu um að barn skuli flutt frá fósturforeldrum, eða kröfu um að felldur sé 
niður úrskurður um töku barns af heimili, eða sviptingu foreldravalds. Ályktanir 
um þessi málefni ná ekki gildi, nema 2 nefndarmenn hið fæsta af þrem, 3 af 4, 4 af 
ð, eða 6, 5 af 7 og 6 af 8 gjaldi því jákvæði. Að öðru leyti ræður afl atkvæða á 

“ fundum 
Nú hamlar nauðsyn barnaverndarnefndarmanni fundarsókn, og skal hann þá 

gera formanni viðvart með fyrirvara, ef unnt er. Boðar þá formaður varamann Í 
hans stað. 

10. gr. 
Um vanhæfi nefndarmanns til meðferðar einstakra mála, gilda ákvæði 36. gr. 

laga nr. 85/1936, um meðferð einkamála í héraði, eftir því sem við getur átt. 
Öllum meiri háttar málum, er varða ráðstafanir gagnvart börnum eða forráða- 

mönnum þeirra, skal ráðið til lykta með úrskurði. Úrskurður skal vera skriflegur 
og rökstuddur. Úrskurð skal tilkynna með ábyrgðarbréfi eða á annan jafn tryggi- 

legan hátt, og skal vekja athygli á að heimild sé til málskots, sbr. 56. gr., er því er að 
skipta. 

11. gr. 
Barnaverndarnefnd skal, að fenginni heimild borgar-, bæjar- eða sveitarstjórnar, 

ráða eftir þörfum sérhæft starfsfólk. Skal sérstök áherzla á það lögð, að slíkt starfs- 
fólk hafi kynnt sér barnaverndarmál og/eða starfað að þeim og aflað sér þekkingar 
og reynslu á þann hátt.
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Barnaverndarráð skal beita sér fyrir því að ráðnir séu sérhæfðir starfsmenn, 
er séu til ráðuneytis barnaverndarnefndum innan tiltekinna svæða landsins. 

12. gr. 
Ef bráðan bug þarf að vinda að ráðstöfun, sem ber undir barnaverndarnefnd, 

getur formaður — eða fulltrúi í umboði hans — framkvæmt hana, en leggja skal 
málið til fullnaðarákvörðunar fyrir barnaverndarnefnd eins fljótt og kostur er. 

13. gr. 
Við úrlausn barnaverndarmá!ls, skal kosta kapps um að afla sem gleggstra upp- 

lýsinga um hagi barna og ungmenna, sem í hlut eiga, tengsi þeirra við foreldra eða 

forráðamenn og aðbúð þeirra á heimili, skólagöngu þeirra og hegðun á heimili og 
utan heimilis, svo og andlegt og líkamlegt ásigkomulag þeirra. Skal leita aðstoðar 

sérfræðinga eftir því sem þörf krefur. Um öflun upplýsinga utan umdæmis nefndar, 
gilda ákvæði 14. gr. 

Barnaverndarnefnd eða þeim barnaverndarnefndarmönnum, fulltrúa nefndar- 

innar, starfsmönnum hennar eða öðrum, sem hún kann að fela það sérstaklega, er 

heimilt að fara á einkaheimili og barnaheimili til rannsóknar á högum barns eða 
ungmennis, taka skýrslu af foreldrum eða forráðamönnum þess og kveðja fyrir sig 

til yfirheyrslu hvern þann í umdæmi sínu, er um kann að bera, svo getur hún og 
krafizt vitnaleiðslu fyrir dómi til skýringa máli. 

Þegar barnaverndarnefnd leysir úr máli, skal jafnan það ráð upp taka, sem ætla 
má að barni eða ungmenni sé fyrir beztu. Nefndinni ber jöfnum höndum að hafa 
hliðsjón af því, hvort dvöl barna á heimili kynni að hafa skaðleg áhrif á önnur 
börn, sem þar vistast. Enn fremur ber að forðast að sundra systkinahópi. 

14. gr. 
Barnaverndarnefnd, þar sem barn er dvalfast, á úrlausn um málefni þess sbr. 

37. gr. 3. mgr. laga um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966. Nú flyzt barn úr um- 
dæmi nefndar, eftir að nefnd hefur tekið mál til meðferðar, og skal barnaverndar- 

nefnd í hinni nýju heimilissveit barnsins fjalla til fullnaðar um málið, en barna- 
verndarráð getur þó ákveðið, að nefnd sú, sem fyrst fjallaði um málið, ráði því til 
lykta. 

Barnaverndarnefndir skulu veita hver annarri albeina til skyringa málum og 
framkvæmd hvers konar barnaverndarráðstafana. 

15. gr. 
Áður en meiri háttar barnaverndarmáli er ráðið til lykta, ber að veita foreldrum 

eða öðrum forráðamönnum barna kost á að tjá sig um málið, munnlega eða skrif- 
lega þh. á m. með liðsinni lögmanns, ef því er að skipta. Að jafnaði ber að veita 
barni eða ungmenni kost á að koma á fund barnaverndarnefndar, þegar svo stendur á. 

16. gr. 
Barnaverndarnefnd skal fylgjast með framferði, uppeldi og aðbúð barna og 

ungmenna í umdæmi sínu og hafa stöðugt samband við aðra þá aðila, sem stöðu 
sinnar vegna öðlast vitneskju um þessi efni. 

17. gr. 
Nú verður barnaverndarnefnd þess vís, að heimilishögum, uppeldisháttum, 

framferði foreldra, forráðamanna eða annarra heimilismanna sé ábótavant, svo og 

aðbúnaði eða hegðun barns, og skal hún þá láta málið til sín taka, á þann hátt er bezt 
þykir við eiga, eftir því sem á stendur.
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18. gr. 
Ef barn verður forsjárlaust eða forsjármenn veita því ekki fullnægjandi fram- 

færslu, skal barnaverndarnefnd aðstoða þá, sem láta sig hag þess varða, við að koma 
því í fóstur á gott heimili eða sjá því farborða með öðrum hætti, sbr. 38. og 39. gr. 
framfærslulaga nr. 80/1947, enda er óheimilt að vista börn á öðrum heimilum en 

þeim, er barnaverndarnefnd, sem í hlut á, samþykkir. 

19. gr. 
Ef fjárhagur foreldra barns, eða forráðamanns er svo bágborinn, að það nytur 

ekki sómasamlegrar aðbúðar og uppeldis, skal barnaverndarnefnd hlutast til um 
að ráðin verði bót á Því. Ef barn líður skort vegna örbirgðar, skal barnaverndar- 

nefnd þegar í stað gera nauðsynlegar ráðstafanir til úrbóta og greiðist kostnaður úr 

bæjar- eða sveitarsjóði, að svo miklu leyti sem almannatryggingum ber ekki að 
greiða hann. Jafnan skal þess sætt að aðstoð við heimili fari á undan öðrum fram- 
kvæmdum til úrbóta að því leyti, sem við verður komið. 

Ekki má taka barn af heimili eingöngu vegna örbirgðar foreldra eða forráða- 

manns. 

20. gr. 
Nú er barn sjúkt og fær ekki viðunandi hjúkrun eða læknishjálp, eða barn er 

fáviti eða að öðru leyti andlega vanþroska, og fær ekki þá umönnun, sem því er 

þörf á, og skal bá barnaverndarnefnd í samráði við heimilislækni, heilbrigðisyfir- 
völd os aðra sérfræðinga, er því er að skipla, gera þær ráðslafanir, er nauðsynlegar 
þykja til verndar heilsu barns eða ungmennis, svo og ef heilsu barns eða ungmennis 

þykir stafa hætta af sjúkdómi, sem aðrir heimilismenn hafa tekið. 

21. gr. 
Nú verður barnaverndarnefnd þess vis, að uppeldi barns eða ungmennis, aðbún- 

aði eða atlæti, er ábótavant vegna hirðuleysis foreldra eða forráðamanns, vankunn- 
áttu þeirra, andlegra eða siðferðilegra annmarka, líkamlegrar eða andlegrar van- 
heilsu, drykkjuskapar, eiturlyfjanautnar eða notkunar deyfilyfja, lauslætis eða ann- 

ars siðleysis, refsiverðs athæfis o. s. frv. og skal þá barnaverndarnefnd gera viðeig- 
andi ráðstafanir. Kemur þá m. a. til greina að leiðbeina foreldrum eða forráðamönn- 
um og áminna þá, skipa heimili og/eða ungmenni eftirlitsmann, eiga hlutdeild í því, 
að sjúklingi eða annmarkamanni verði komið brott af heimili eða taka barn af heim- 
iH, ef það bykir bezt henta, og má þá fela öðrum forræði barnsins. Ef ungmenni 

yfir 16 ára á í hlut, skal barnaverndarnefnd fara eftir ákvæðum 31. gr. laga nr. 66/1963, 

eftir því sem við á. 
Hlutverk eftirlitsmanna er að veita skjólstæðingum sínum þá leiðsögn og þann 

stuðning. er þeir mega. Ef einstök ungmenni eiga í hlut, skal eftirlitsmaður hafa 
samvinnu við skóla skjólstæðings, svo og vinnuveitanda, ef hann er fyrir hendi. 
Þá skal eftirlitsmaður hafa forgöngu um að tengja skjólstæðing sinn, er um ung- 
menni ræðir, heilbrigðri æskulýðsstarfsemi. Tilgangi eftirlits verður því aðeins náð, 
að milli eftirlitsmanns og skjólstæðings, heimilisföður eða unsmennis, myndist gagn- 
kvæm vinátta og traust. Eftirlitsmaður skal hins vegar forðast að gera skjólstæð- 
ing háðan sér um of. 

Þegar um erfið vandamál er að ræða, skal eftirlitsmaður gera viðkomandi 

barnaverndarnefnd aðvart. 
Svo sem við verður komið, skal velja eftirlitsmenn úr hópi þeirra, sem nokkra 

Þekkingu hafa á vandamálum ungmenna, svo sem kennara, félagsráðgjafa o. s. frv., 

en ekkert er því til fyrirstöðu, að þeir séu úr öðrum atvinnustéttum. Gæta skal þess 

svo sem við verður komið, að eftirlitsmenn hafi til að bera heilbrigða löngun til að 
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verða öðrum að liði, og aðra þá eiginleika, sem starfið krefst, þolinmæði, umburðar- 

lyndi og víðsýni í lífsskoðunum. 
Eftirlitsmenn eru trúnaðarmenn barnaverndarnefnda og starfi í tengslum við 

þær. 
Það er borgarakvöð að taka skipun sem eftirlitsmaður heimilis samkv. ákvæð- 

um þessarar greinar, en eldri maður en 60 ára getur þó skorazt undan kvaðningu. 

22. gr. 
Ef barnaverndarnefnd þykir barni eða ungmenni háski búinn af háttsemi eða 

framferði heimilismanna, svo sem vegna deyfilyfjanautnar, ofdrykkju eða annars 
ósæmilegs athæfis, en því gæti annars liðið vel á heimilinu, er henni skylt, ef um- 
vandanir eða aðrar ráðstafanir koma ekki að haidi, að kæra málið fyrir valdsmanni 

þeim, er í hlut á. Er honum þá skylt að gera ráðstöfun, sem tryggi hag barnsins, 
eða ungmennisins að þessu leyti og í því skyni, jafnvel heimilt að víkja manni brott 
af heimili um stundarsakir eða til frambúðar, ef hann bætir ekki ráð sitt, sbr. 49. gr. 

laga nr. 53/1966. 

23. gr. 
Ef barnaverndarnefnd verður þess vís, að hegðun barns sé ábótavant, svo sem 

vegna ódælsku, óknytta, útivistar á óleyfilegum tíma, slæpingsháttar, flækinss, 
betls, vanrækslu á námi, drykkjuskapar eða annarrar óreglu, lauslætis eða lögbrots, 

skal barnaverndarnefnd hefjast handa um viðeigandi aðgerðir, þar á meðal krefja 
fil sérfræðinga, ef þess er talin börf. Skal hún þá ráðgast um við foreldri eða for- 
ráðamenn, áminna barnið og reyna eftir föngum að leiða það á rétta braut. Ef barnið 
er í skóla eða við nám, skal barnaverndarnefnd ráðgast við kennara eða meistara um 
betrun á hegðun þess, en við dómara, ef um lögbrot er að tefla. Ef nauðsyn virðist 
bera til. skal barnaverndarnefnd láta taka barn brott af heimili og fá því sóðan 
samaslað á heimili til umsjár eða vistheimili, eða uppeldisstofnun, enda sé höfð hlið- 
sjón af annmörkum þess og skulu þeim, sem við því taka, veittar leiðbeiningar um, 
hvernig með skuli fara. Sá, sem tekur við slíku barni, skal ekki láta það frá sér fara 

án vitundar barnaverndarnefndar á staðnum né þeirrar, er barninu hefur ráðstafað. 
Þegar annmarkabarn eða ungmenni sbr. 21. gr., er vistað á heimili, skal þess gætt, 

að á heimilinu séu ekki önnur börn eða ungmenni, sem ætla má, að stafi hætta af 
sambúð við það. 

Nú verður barn 16 ára á heimili eða uppeldisstofnun, þar sem barnaverndar- 
nefnd hefur komið því fyrir, og skal þá sú ákvörðun barnaverndarnefndar haldast, 
þar til hún ákveður annað. Rétt er aðila, þegar hann er orðinn 16 ára, eða forráða- 
manni hans, að bera málið á ný undir barnaverndarnefnd og barnaverndarráð. 

Um skilorðsbundna niðurfellingu saksóknar fer eftir 56. gr. laga nr. 19/1940, 
sbr. lög nr. 22 3. maí 1955, 3. gr., og um niðurfellingu saksóknar sbr. 24. gr. laga nr. 
82, 21. ágúst 1961, sbr. 30. gr. laga nr. 19 12. febr. 1940, sbr. lög nr. 17 31. marz 
1962, 1. gr. 

24. gr. 
Ef barnaverndarnefnd eða barnaverndarráð ráðstafar barni eða ungmenni til 

dvalar í umdæmi annarrar barnaverndarnefndar, skal hún tilkynna það þeirri barna- 

verndarnefnd, sem þá ber að fylgjast með högum þess. Jafnframt ber þeirri nefnd 

skylda til að sjá um að barnið eða ungmennið skipti ekki um dvalarstað, nema 
með leyfi beirrar barnaverndarnefndar, er barninu hefur ráðstafað. Barnaverndar- 

nefnd í dvalarumdæmi barns skal skylt að láta barnaverndarnefnd í heimilisum- 
dæmi þess fylgjast með högum þess, með skýrslugjöf eða á annn hátt.



9. júní 1970. 409 Nr. 105. 

25. gr. 
Þegar barni er ráðstafað brott af heimili, sbr. 21. og 23. gr., skal leggja áherzlu 

á, að því sé séð fyrir lögskipaðri fræðslu við sitt hæfi, ef annmarkabarn á í hlut. 
Nú er barn fullra 15 ára, og skal þá barnaverndarnefnd leitast við að ráðstafa 
því til þess starfs eða náms, er bezt svarar til hæfis þess og því má að gagni koma. 
Kostnaður af þessu greiðist hlutfallslega úr ríkissjóði og sveitarsjóðum, samkvæmt 

fræðslulögum. 
26. gr. 

Ef ungmenni eldra en 18 ára er haldið annmörkum þeim er í 23. gr. getur, skal 

barnaverndarnefnd reyna að bæta hegðun og framferði þess með leiðbeiningum 
og áminningum og viðræðum við venzlafólk, húsbændur, kennara, meistara o. s. frv. 

Ef ungmenni lætur skipast við áminningar barnaverndarnefndar og fellst á, að 
því sé komið í vist eða til náms, er barnaverndarnefnd skylt að veita atbeina sinn 

enda ráðstafi dómari eða ráðherra ekki á annan veg ungmenni, sem framið hefur 
lögbrot og eldra er en 15 ára. Jafnframt þessu koma m. a. til greina ákvæði 56. gr. 
alm. hegningarlaga nr. 19 12. febrúar 1940, sbr. lög nr. 22 3. maí 1925, 3. gr. 

Nú hefur ungmenni lokið vist, sem því hefur verið fengin, samkv. ákvæðum 
þessarar reglugerðar, og skal þá barnaverndarnefnd sú, sem í hlut á, veita því atbeina 
sinn til þess að komast í vist, í atvinnu eða til náms við þess hæfi og hafa yfirleitt 
nákvæmt eftirlit með því þar til séð er fyrir, svo sem unnt er, að ungmennið sé 

komið á eðlilega braut, sem verðandi nýtur þjóðfélagsþegn. 

27. gr. 
Nú telur barnaverndarnefnd, að ekki verði hjá því komizt að taka barn af 

heimili og skal þá leita eftir samþykki foreldra eða annarra lögráðamanna til 
þeirrar ráðstöfunar. Ef það fæst ekki eða samþykki er tekið aftur, skal fara með 
mál samkvæmt því, er 9. gr. mælir fyrir um. Ef barn er forsjárlaust, tekur nefndin 
þegar við forsjá þess og hlutast eftir atvikum til um, að því sé skipaður lögráða- 
maður. 

Þegar barn er tekið af heimili samkv. ákvæðum barnaverndarnefndar, hverfur 

forsjá þess til nefndarinnar að svo stöddu, en nefndin getur falið forsjá þess ein- 
stökum, mönnum þ. á m. forstöðumanni uppeldisstofnunar eða aðila, er tekur barn 
til framfærslu eða fósturs. Heimilt er að svipta foreldra, annað eða bæði foreldra- 
valdi, sbr. þó 13. gr. laga nr. 53/1966, ef ákvæði 26. og 28. gr. sbr. 31. gr. laganna eiga 
eigi við og nauðsyn krefur og hlutast nefndin þá til um, að barninu verði skipaður 
lögráðamaður hið fyrsta. 

28. gr. 
Áður en ættleiðingarleyfi er veitt, skal dómsmálaráðuneytið leita umsagnar 

barnaverndarnefndar sbr. 8. gr. laga nr. 19/1953. Skal hún kynna sér gaumgæfilega 
hagi væntanlegra kjörforeldra og kjörbarna, áður en umsögn er látin uppi. 

29. gr. 
Skylt er barnaverndarnefnd að halda skrá um þau börn og ungmenni, sem 

sérstök ástæða er til að fylgjast með, vegna umkomuleysis eða annmarka, sömuleiðis 
yfir þau börn, sem njóta ekki umsjónar forsjármanna. 

30. gr. 
Enginn má taka barn eða ungmenni í fóstur, nema með samþykki barnavernd- 

arnefndar í heimilisumdæmi hans. Skal sú barnaverndarnefnd kynna sér gaumgæfi- 
lega hag og uppeldishæfi væntanlegra fósturforeldra svo og hagi barnsins, þar á 
meðal skal nefndin kynna sér heilsufar væntanlegra fósturforeldra og annars 
heimilisfólks. Nefndin veiti ekki samþykki sitt til þess, að barn verði tekið í fóstur,
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nema tryggilest þyki, að barn hljóti góða aðhlynningu, og uppeldi á fósturheimili 
og ekkert sérstakt geri athugavert að fallast á umsóknina. 

Enginn má ráðstafa barni til fósturs, nema til aðilja, sem fengið hafa samþykki 
barnaverndarnefndar til þess samkv. 1. mgr. 

. 

ðl. gr. 
Nú kemst barnaverndarnefnd að raun um, að þeir, sem hafa barn í fóstri, 

vanræki uppeldi þess, atlæti eða aðbúnað og skal hún þá gera þær ráðstafanir, 
sem nauðsynlegar þykja til verndar barni eða ungmenni, og koma þá m. a. þau 
úrræði til greina, er getur í 21. gr. Auk þess getur barnaverndarnefnd lagt bann 
við því að fósturforeldrar þessir taki börn framvegis. 

Þegar barnaverndarnefnd ráðstafar barni í fóstur, skal hún gera sér allt far 
um að velja heimili við hæfi þess. Þá skal eftirlitsmaður barnaverndarnefndar í 
heimilisumdæmi barnsins koma á fósturheimili eigi sjaldnar en einu sinni á ári. 

Barnaverndarnefnd er jafnan heimilt, að úrskurða að barn, sem er í fóstri, skuli 
vera kyrrt hjá fósturforeldrum, ef vel fer um það og traust ástúðarsamband hefur 
myndazt milli þeirra og barns, þótt þeir, er foreldraráð hafa yfir barni, kalli eftir því. 

II. KAFLI 

Um vistheimili fyrir börn og ungmenni, fóstur á einkaheimili til skamms tíma 
og dagvistun. 

32. gr. 
Ríkisstjórnin skal, svo sem við verður komið, setja á stofn eða hlutast til um 

að selt verði á stofn hvers konar vistheimili fyrir börn og ungmenni, sem hún, 
að tillögum barnaverndarnefnda, barnaverndarráðs eða annarra þar til bærra aðila, 
telur nauðsynlegt til að fullnægja ákvæðum laga um vernd barna og ungmenna, 
þar sem eigi verður komið við leiðbeiningum við foreldra eða útvegun fóstur- 
heimilis. Skal menntamálaráðuneytið láta semja og gefa út sérstakar nánari reglur 
og leiðbeiningar fyrir innri stjórn, starfsfólk og alla aðbúð slíkra heimila og sjá 
um birtingu þeirra. 

Til slíkra uppeldisheimila skulu teljast: 

1. Venjuleg dvalarheimili fyrir börn frá 1--16 ára, sem eigi geta alizt upp hjá 
foreldrum. 
Upptökuheimili, þar á meðal rannsóknar- og gæzluheimili, sem veita börnum 
og ungmennum viðtöku um stundarsakir, eða þangað til þeim hefur verið feng- 
inn varanlegur uppeldisstaður. 

3. Ungbarnaheimili. 

4. Fæðingarheimili og vistheimili fyrir mæður, sem þarfnast hjúkrunar í sambandi 
við barnsburð, þar sem þær geta haft börnin hjá sér allt að einu ári. 

5. Heimili, er taki börn og ungmenni í fæði og til aðhlynningar um langan eða 
skamman tíma í veikinda- eða öðrum forföllum foreldra, eða vegna þess, að 

barnið þarfnast aðhlynningar af öðrum ástæðum. 
6. Heimili er taki á móti börnum til hressingar eða heilsubótar í skamman tíma. 
7. Æskulýðs- og námsheimili fyrir ungmenni yfir 15 ára, er þau geti dvalið á 

sem heimili á námsárum og meðan þau eru að koma fyrir sig fótum. 
8. Sumardvalarheimili. 

Við stofnun og rekstur framangreindra heimila skal sérstaklega huga að neð- 
angreindum atriðum, eftir því sem við á um hvern flokk. 

io
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A. Skipulag og stjórn. 

Ákveða skal markmið og stjórn heimilisins, þar á meðal við hvaða börnum 

eða ungmennum það taki, hver beri ábyrgð á rekstrinum, hvert sé starfsfólk og 

stjórn. 

B. Aðbúð og gæzla barna og ungmenna á heimilinu. 

Barnaheimili sem taka börn um lengri eða skemmri tíma, eiga að koma í stað 

foreldraheimila og öll aðbúð miðast við það, að því takmarki verði náð á sem full- 

komnastan hátt, líkamlega og andlega. 
Gæta skal þess að hvert barn verði aðnjótandi slíkrar aðbúðar og umönnunar, 

þar á meðal áhrifa í umgengni, lífsviðhorfum og tilfinningatengslum við þá, er það 

umgengst, að til andlegs og líkamlegs þroska horfi. Enn fremur skal vakað yfir 

andlegri og líkamlegri heilsu barna, læknis vitjað þegar er tilefni gefst, kostað 

kapps um að þau öðlist öryggiskennd og andlega staðfestu, svo sem við verður komið. 

Hvers konar refsingar eru bannaðar, — nema að því er varðar heilbrigt agavald —,, 
líkamlegar sem aðrar, svo sem einangrun Í refsiskyni o. s. frv. Jafnan skal kapp- 

kosta að viðhafa frekar leiðbeiningar en ásakanir, þar sem því verður við komið, 

ef um ávirðingar barna er að ræða. 

C. Hibýli, umhverfi og önnur slík aðstaða. 

Keppa skal að því að hafa barnaheimili eigi fjölmennari en svo, að einstakl- 

ingsþroskinn njóti sín. Hámarksfjöldi barna á einu heimili sé 15. Hámarksfjöldi má 

þó vera meiri, ef sérstaklega stendur á, svo sem aðstæður til greiningar Í smærri 
hópa innan heimilisins eða hver hópur búi í sérstöku húsi, þó getur menntamála- 
ráðuneytið veitt undanþágu frá hámarksfjölda barna á heimilum, sem starfað hafa 
fyrir gildistöku þessarar reglugerðar, svo og öðrum atriðum, sem telja verður eftir 
atvikum erfitt að uppfylla, enda sé séð fyrir nægu hæfu starfsliði, að mati ráðu- 
neytisins. Heimilin skulu svo sem við verður komið vera í sérhýsi, eða í afskekktum 

íbúðum, ef þau eru inni í bæjum eða þorpum, íbúðarherbergi séu sólrík og rými 
nóg í þeim og aðstaða til innileikja sé góð. Húsin skulu vera byggð í samræmi við 
reglur byggingasamþykkta. Ráðuneytið getur þó gefið undanþágu fyrir hús, sem 
þegar hafa verið tekin í notkun. Gæta skal þess að loftrými og loftræsting sé full- 
komin. Í hverju húsi skal vera dagstofa og auk þess leikherbergi fyrir yngri börn, 
ef heimilið er fyrir börn á öllum aldri. Í leikherbergjum skal gólfrými fyrir hvert 
barn vera 35 fermetrar. Þá er æskilegt að til sé handíðaherbergi. Þá skal vera 
rúmgott herbergi til að matast í og einangrunarherbergi fyrir sjúk börn. Á ung- 
barnaheimilum skulu auk svefnherbergis vera skrið-herbergi, geymsluherbergi og 
svalir eða pallur. "Þa 

Í svefnherbergjum sé minnst 4—5 ferm. gólfrúm fyrir hvert barn. Eigi skulu 
vera fleiri en 4 börn í hverju svefnherbergi. Eldri börn skulu að jafnaði höfð í 

eins eða tveggja manna herbergi. Svefnherbergjum skal þannig komið fyrir að 
börnin truflist ekki af hávaða í húsinu. Auk barnaherbergja skulu vera fullnægj- 
andi íbúðarherbergi fyrir þjónustufólk, skrifstofa, eldhús, forðabúr, búnings- 
herbergi, snyrtiherbergi og þvottaherbergi. 

  

D. Fyrirkomulag herbergja og húsgögn. 

Fyrirkomulag herbergja í barnaheimili sé þannig að þau notist vel, einfalt og 
auðvelt að snyrta þau og með notalegum og heimilislegum blæ. Húsgögn og 

önnur tæki til afnota fyrir börnin séu sniðin fyrir stærð barnanna og hæfi. Hús- 
tækin séu einföld, vönduð og auðvelt að ræsta þau, en jafnframt notaleg og heim- 

ilisleg.
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Hvert barn skal hafa legurúm út af fyrir sig, svo og fataskáp og skúffur 
fyrir einkamuni sína í leikstofu og svefnherbergi. Standi legurúm hlið við hlið, 
skulu þau vera með a. m. k. 0.90 m millibili. 

Á barnaheimili séu næg leikföng og starfstæki fyrir þau börn, er þar dvelja, 
miðað við aldur barnanna. 

Bannað sé að hafa blýblandaða málningu á herbergjum, húsgögnum, leikföng- 
um og öðrum tækjum, er börn geta komizt í snertingu við. 

Kappkostað sé að öll starfstæki og aðstaða þjónustuliðs séu miðuð við að létta 
og einfalda starf þess. 

E. Brunavarnir. 

Gæta skal þess, að hvers konar ráðstafanir og eftirlit í sambandi við bruna- 
hættu séu jafnan í fullkomnu lagi, svo sem brunavarzla, björgunartæki, slökkvi- 
tæki. Slökkviæfingar séu um hönd hafðar, þar sem börn séu höfð í verki með og 
í sambandi við þær uppfræðsla barna um hættu af eldi og vörn segn henni. Gæta 
skal þess svo sem við verður komið að hafa eigi um hönd eldfim efni við fram- 
kvæmdir í sambandi við barnaheimili. 

F. Starfslið. 

Starfslið barnaheimila skal vera það fjölmennt, að séð sé fyrir líkamlegri og 
andlegri þroskaþörf barnanna. Starfslið skal hafa skilning á þörfum barna, and- 
legum og líkamlegum, vera menntað og þjálfað í slíku starfi. Stjórnandi barna- 
heimilis skal svo sem við verður komið, hafa aflað sér uppeldisfræðilegrar þekk- 
ingar. Stjórnandi ungbarnaheimilis eða ungbarnadeilda skal vera lærð fóstra og 
mæðraheimila lærð hjúkrunarkona. Skulu allir forstöðumenn og forstöðukonur 
slíkra heimila hafa starfað áður á sams konar heimilum með góðum árangri. 

Starfslið skal bundið þagnarskyldu um allt, er það kann að verða vísara í 
sambandi við starf sitt og um hagi barna og aðstandenda þeirra. 

G. Heilbrigðiseftirlit. 

Hvert barnaheimili skal hafa samband við starfandi lækni í sinni þjónustu, 
er fylgist nákvæmlega með heilsu barna og mæðra og annarra, er heilbrigðisvelferð 
Þarna kann að velta á. Ekkert barn má taka til dvalar á barnaheimili, nema að und- 
angenginni rannsókn á heilsu þess og þeirra, er að því standa í þeim skilningi. 
Skal skoðun læknis og lýsing á heilsufarsástandi viðkomenda í nútíð og að und- 
anförnu vera sem nákvæmast og greint í sérstöku vottorði læknis. Verði skoðun 
af einhverjum ástæðum eigi komið við, fyrir töku barns á heimili, skal Þannig frá 
gengið, með einangrun eða á annan hátt, að eigi hljótist af tjón á heilbrigði við- 
komenda. 

Á sama hátt skal sætt þess, að börn, er vistuð eru á barnaheimilum, geti eigi 
beðið heilsutjón vegna smitunar frá þeim, er á heimilinu eru fyrir. 

Á sama hátt og fer um eftirlit með heilsufari barna, skal farið um starfsfólk 
heimilis fyrir komu þess á heimilið og meðan á dvöl þess þar stendur. Skal læknir 
heimilisins auk frumrannsóknar hafa eftirlit með heilsufari starfsfólks og gera 
viðeigandi ráðstafanir, þegar þörf krefur. 

Rekstur barnaheimilis skal eigi hefjast, fyrr en að fengnu leyfi menntamála- 
ráðuneytisins, og skal leyfið eigi veitt, nema fyrir liggi ákveðnar upplýsingar um 
öll atriði, þar á meðal upplýsingar um stjórnendur heimilisins og annað starfsfólk. 
Skal jafnan leitað álits barnaverndarnefndar á staðnum og barnaverndarráðs, áður 
en leyfi til rekstrar er veitt. Ávallt skal leyfisbréf og læknisvottorð vera til staðar 
svo eftirlitsmenn geti séð þau án tafar.
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Innri stjórn, bókhald og reikningsfærsla opinberra heimila, sé undir eftirliti 

menntamálaráðuneytisins. 
Barnaverndarnefndir og barnaverndarráð skulu hafa eftirlit með slíkum heimil- 

um og ber stjórn heimilisins jafnan að láta viðkomandi barnaverndarnefnd fylgj- 

ast með rekstri þess. 

33. gr. 

Við rekstur sumardvalarheimila og svonefndra sumarbúða, skal sérstaklega 

gætt neðangreindra reglna, auk reglna 32. gr., og jafnframt þeim: 

1. Sumardvalarheimili telst hvert það heimili, sem tekur 5 börn eða fleiri til 

sumardvalar. Menntamálaráðuneytið veitir heimild til stofnunar og rekstrar 

sumardvalarheimila, að fengnum meðmælum hlutaðeigandi barnaverndar- 

nefndar og héraðslæknis og með samþykki Barnaverndarráðs Íslands. 

Sama gildir um stofnun og rekstur svonefndra sumarbúða, að því leyti, 

sem við á, en aðalmunur á þeim og sumardvalarheimilum er sá, að þær eru 

venjulega reknar fyrir fleiri börn, sem skipt er í flokka og um skemmri tíma, 

t. d. 23 vikur fyrir hvern flokk. 

Eigi er heimilt að taka börn yngri en 6 ára til dvalar á sumardvalarheimili 

eða sumarbúðir. Þó skal heimilt að taka yngri börn að fengnu sérstöku leyfi 

menntamálaráðuneytisins, enda séu þá gerðar auknar kröfur með tilliti til fjölda 

starfsfólks og sérþekkingar þess í meðferð ungra barna. Séu mörg börn á 
sumardvalarheimili eða í sumarbúðum, 25 eða fleiri, skal lærð fóstra eða 

fóstrur, eftir ákvörðun ráðuneytisins hverju sinni, starfa á heimilinu, eða 

annað starfsfólk með hliðstæða menntun og/eða reynslu. 

Umsóknum á þar til gerðu eyðublaði, um heimild til þess að reka sumar- 
dvalarheimili eða sumarbúðir, skulu fylgja: 
a. Greinargóð umsögn barnaverndarnefnda um heimilið, þar sem komi skýrt 

fram álit hennar á hæfni og aðstæðum heimilisins, til þess að taka börn 

til sumardvalar. 
b. Heilbrigðisvottorð heimilisfólks, svo og umsögn héraðslæknis um öll atriði, 

er snerta heilbrigðisaðstæður barna og starfsfólks, sbr. g lið 32. gr. hér 
að framan, allt eftir því sem við á hverju sinni, brunahættu og aðra slysa- 

hættu svo og hæfilegan fjölda barna. 
c. Sakavottorð umsækjanda. 

Leyfi til rekstrar heimila gildir til eins árs í senn. 

Húsakynni skulu fullnægja eftirtöldum lágmarksskilyrðum: 
Drengir og stúlkur skulu vera sér um svefnherbergi. 
Hvert barn skal sofa sér í rúmi. 
Börn mega ekki sofa í svefnherbergjum heimilisfólks. 
Í svefnherbergjum mega ekki vera háarúm, nema hæð herbergisins sé 2.50 
m eða meira, og þó því aðeins að minnst 1.80 m fjarlægð (gólfflötur) sé á 
milli rúmstokka. Aldrei má vera nema eitt háarúm yfir hverju rúmi, þar 
sem ekki eru háarúm, skulu vera minnst 0.90 m á milli rúmstokka. 

e. Ekki má sofa í borðstofu eða öðrum herbergjum, sem börn eða starfsfólk 
(heimilisfólk) nota sameiginlega. 

f. Börn skulu hafa aðgang að baði og vatnssalerni. 
g. Skylt er að hafa einangrunarherbergi. 

Þegar starfsemi sumardvalarheimilis eða sumarbúða er ráðin og tilskilið leyfi 
fengið, skal fara fram læknisskoðun á heimilis- og starfsfólki, áður en starf- 
ræksla þess hefst. Forstöðumaður eða kona skal og krefjast heilbrigðisvottorðs 
með hverju barni, sem tekið er til sumardvalar. Ef heilbrigðisvottorð fylgir 
ekki barni, skal umsvifalaust fá héraðslækni til að athuga heilbrigði þess. 

A
A
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6. Barnaverndarnefndum ber að veita forstöðufólki sumardvalarheimila og sumar- 
búða upplýsingar og leiðbeiningar eins og við verður komið. Þær skulu fylgjast 
rækilega með rekstri slíkra heimila í umdæmi þeirra og koma á þau minnst 
tvisvar á sumri og oftar, ef þörf gerist, til þess að kynna sér sem bezt aðbúð 
og líðan barnanna og beita sér fyrir því, að bætt sé úr ágöllum, ef í ljós kunna 
að koma. 

Ef svo alvarlegar misfellur koma fram í rekstri barnaheimilis, að nefnd- 
inni þyki orka tvímælis, hvort rétt sé að það starfi áfram, skal hún tafarlaust 
gera Barnaverndarráði Íslands viðvart. Kostnaður vegna eftirlits barnavernd- 
arnefnda greiðist af hlutaðeigandi dvalarheimili, nema eftirlitið sé falið öðrum. 

Annist forstöðumaður slíkra heimila flutning barna að heimilinu eða frá, 
skal hann sjá um að gætt sé fyllsta öryggis við flutninginn og aðbúð barnanna 
við flutninginn sé sem bezt. 

7. Í lok hvers rekstrartímabils slíkra heimila, skal forstöðumaður senda hlutaðeis- 
andi barnaverndarnefnd og Barnaverndarráði Íslands skýrslu um reksturinn. 
Skulu þar m. a. tekin fram nöfn og heimili forstöðufólks og starfsfólks, tala 
barna, aldur þeirra og kyn, heimilisfólk og dvalartími. Þá skulu tilgreind 
dvalargjöld. 

34. gr. 
Við val á einkaheimilum um skamman tíma, skal tekið fyllsta tillit til þeirra 

atriða, sem gilda um fóstur barna almennt. Ætíð ber að fá heimild hjá barna- 
verndarnefnd til þess að taka barn/börn í fóstur. Lagt sé fram heilbrigðisvottorð, 
sem kveði á um líkamlega sem andlega heilbrigði fósturforeldra, sem og annars 
heimilisfólks. Sakavottorð sé lagt fram. Þá séu vandlega kannaðar aðstæður fóstur- 
heimilis með tilliti til húsrýmis, brunahættu, aðstöðu til innileikja, sem og mögu- 

leika til útiveru, þar sem aðgát sé höfð með slvsahættu vegna umferðar. 
Áður en barn er vistað á fósturheimili, skal fara fram athugun á því, hvort 

viðkomandi heimili mæti þörfum þessa sérstaka barns. Skal þá bæði taka tillit 
til aldurs fósturforeldra og barna þeirra, ef þau eiga börn, sem og til staðsetningar 
fósturheimilis. Að jafnaði skal leitast við að vista barn á heimili í sama hverfi og 
foreldraheimili þess er og draga þannig úr þeim framandleika, sem vistun utan heim- 
ilis hefur í för með sér, nema að líkur séu til að barninu væri annað hentara. Sé 
barn á skólaaldri, skal þess sérstaklega gætt, að því sé fengin vist á fósturheimili 
Í sama skólahverfi sem foreldraheimilið tilheyrir. 

Læknisskoðun fari fram á hverju barni, þegar er vistun hefur átt sér stað. 
Gert sé ráð fyrir, að barnaverndarnefnd geri um það skriflegan samning við 

forráðamann/menn fósturheimilis, hversu mörg börn séu í fóstri á viðkomandi 
heimili og hversu starf fósturheimilis skuli launað. 

Meðan samningur gildir, er fósturheimili háð sérstöku eftirliti barnaverndar- 
nefndar. Komið sé að jafnaði einu sinni í mánuði á fósturheimilið. Barnaverndar- 
nefnd skal rifta samningi fyrirvaralaust, ef í ljós kemur, að uppeldi eða aðbúð 
barns er ábótavant. 

Eftir hverja heimsókn starfsmanns barnaverndarnefndar á fósturheimili skal 
hann færa á skýrslu hvers barns fyrir sig upplýsingar varðandi heilsufar, hegðun 
og framfarir barnsins. 

35. gr. 
Þessar reglur skulu gilda um neðangreindar stofnanir og heimili, sem annast 

dagvistun barna, auk reglna 32. gr. og jafnframt þeim, eftir því sem við á: 

1. a. Dagheimili, sem taka við börnum 2—6 ára allan daginn. 
b. Dagvöggustofur og skriðdeildir, sem taka við börnum 3 mán. - 2? ára allan 

daginn.
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6. 

c. Leikskóla, sem taka við börnum 2—-6 ára, 3—5 tíma á dag. 

d. Einkaheimili, sem taka við börnum til 6 ára aldurs, allan daginn eða hluta 

úr degi. 

Sérhverri dagvistarstofnun skal sett skipulagsskrá og skulu þar í vera 
ákvæði um markmið og stjórn heimilisins. Skipulagsskrá er háð samþykki við- 
komandi ráðuneytis. 
Dagvistarstofnun hefur umsjón með og annast börn þann tíma, sem þau eru 
á stofnuninni. Stefnt skal að því í samvinnu við foreldra, að skapa börnunum 

þroskavænleg viðfangsefni, bæði í andlegu og líkamlegu tilliti. Þess skal sætt, 
að börnin fái hæfilega útivist, næga hvíld og gott fæði miðað við aldur. Í 
hinu eðlilega hópstarfi á barnaheimilum skal ætíð taka tillit til hvers ein- 
staklings. Líkamlegar refsingar og innilokanir eru bannaðar og aðrar refsing- 
ar ber að forðast frekar en varðar eðlilegt agavald. 

Dagvistarstofnun má ekki vera of stór, þar sem auðveldara er að stofna til 
náins sambands starfsmanna við börnin á litlu heimili. Þegar um er að ræða 
stofnun með margar deildir, skal lögð áherzla á, að þær verði greindar sem 
mest í sundur, t. d. með sérinngangi. 

Á dagheimilum og leikskólum skal barnafjöldi á hverri deild vera 14- 22 
eftir aldri. 

2ja ára deild 14 börn. 
ðja ára deild 18 börn. 
4—6 ára deild 20—22 börn. 
Vöggustofa og skriðdeildir 10 börn. 
Miðað er við 2 starfsstúlkur á hverri deild. 

Dagvistarstofnun skal helzt vera í sér húsi með skjólgóðum og sólríkum leik- 
vangi. Húsin skulu byggð í samræmi við ákvæði byggingarsamþykktar og 
skal sérstök áherzla lögð á fullkomna loftræstingu. Við byggingu dagvistar- 
stofnunar skal þess gætt að hafa samráð við aðila, sem hefur reynslu og þekk- 
ingu á barnaheimilarekstri. 

Leikskóli. Á hverri deild í leikskóla skal vera leikherbergsi og hverju 
barni reiknaðir 2—3 ferm. gólfflötur. Auk þess skal vera búningsherbergi 
(fataklefi) um 12—15 fermetrar eftir stærð hópsins, skrifstofa fyrir forstöðu- 
konu um 8 fermetrar, sem sameinuð væri einangrunarherbergi, salerni með 2 
klósettskálum og 2 handvöskum. Í hverjum leikskóla skal vera sérstaklega 
ætlað starfsfólki: sér fataskápur, salerni og kaffistofa með setustofukrók. 

Dagheimili. Á hverri deild skal vera leikrými fyrir hvert barn um 25— 
3.5 fermetrar. Auk þess sem að framan greinir, skal vera á dagheimilum sér- 

stakt einangrunarherbergi, matstofa fyrir starfsfólk með setustofukrók, eld- 
hús með fullkominni aðstöðu til geymslu matvæla. 

Dagvöggustofur. Á dagvöggustofum skal vera auk (framanritaðra aðalher- 
bergja), mjólkureldhús, snyrtiherbergi, (fyrir bað, skol, handklæði og sloppa), 
upphituð barnavagnageymsla og skjólgóð afgirt útiaðstaða til svefns (sólbyrgi 
eða sólsvalir). 

Auk framanritaðra atriða skal á dagvistarstofnunum vera nægilegir skápar 
og geymslur fyrir úti og inni leiktæki, möguleikar til að þurrka blautan fatnað 
o. fl. RIÐ 

Fyrirkomulag herbergja á dagvistarstofnun skal vera hagkvæmt, einfalt og 
auðvelt að halda þeim hreinum. Húsgögn og tæki, sem börn nota, skulu vera 
sniðin við þeirra hæfi og skulu vera einföld og vönduð. Notaðir skulu stólar og 
borð, en ekki langborð og bekkir. Á dagheimili skulu vera möguleikar til hvíldar 
fyrir hvert barn fram að ðja ára aldri a. m. k. Börn innan þess aldurs hafi hvert 
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um sig sérstakan bedda með teppi og kodda. Kostað skal kapps um, að ætíð 
séu fyrir hendi nægileg tæki til leikja bæði úti og inni. Áherzla skal lögð á, að 
leiktækin hæfi aldri barnanna og séu til þess fallin að efla hreyfiþroska þeirra 
og jafnframt fullnægja þörf þeirra til sköpunar. Tækjum þessum skal ætlaður 
ákveðinn staður og þau þannig staðsett, að auðvelt sé að ná til þeirra. Skal leggja 
ríka áherzlu á reglusemi í meðferð tækja og börnin vanin við það, að hver hlutur 
á sinn ákveðna stað. Af sömu ástæðu skal lögð áherzla á, að hvert barn fái 

ákveðið merkt sæti í búningsherbergi og ákveðinn snaga. 
Gæta skal þess, að hvers konar ráðstafanir í sambandi við brunahættu séu í 

fullkomnu lagi t. d. brunavarnir, björgunartæki og slökkvitæki. Ef um er að 
ræða húsnæði á 2. hæð eða hærra, skulu gerðar strangar kröfur til allra bruna- 
varna. 

Forstöðukona dagvistarstofnunar skal vera sérmenntuð fóstra og á hverri 
skal hafa sérmenntaða fóstru ásamt aðstoðarkonu. 
Hver dagvistarstofnun skal hafa trúnaðarlækni. Ekkert barn má taka til 
dvalar á dagvistarstofnun, nema að undangenginni læknisrannsókn. Læknir 
heimilisins skal hafa eftirlit með heilsufari starfsfólks og gera viðeigandi ráð- 
stafanir, ef þörf krefur. 

Óheimilt er að koma á fót dagvistarstofnun nema leyfi menntamálaráðuneytis 
komi til 

Ekki má fela forstöðu slíks heimilis eða stofnunar öðrum en þeim. sem 
barnaverndarnefnd, er í hlut á, telur þar til hæfa. Umsóknir um leyfi til að reka 
dagvistarstofnun skulu vera skriflegar og þeim fylgja eftirtalin gögn: 

a. Skipulagsuppdráttur. 
b. Teikningar af húsinu. 
c. Skipulagsskrá fyrir stofnunina. 
d. Utfyllt eyðublað, sem gefur ýmsar upplýsingar um stofnunina. 
e. Umsögn heilbrigðisnefndar. 
f. Rekstraráætlun. 

Við mat á hæfni forstöðumanns dagvistarstofnunar skulu liggja fyrir upp- 
lýsingar um aldur, menntun og fyrri störf. Skulu því fylgja meðmæli og um- 
sagnir fyrri vinnuveitanda. 

Á dagvistarstofnun skal haldin spjaldskrá ásamt fjarvistarskrá, sem gefur 
upplýsingar um hvert einstakt barn, svo unnt sé að fylgjast með líkamlegri og 
andlegri meðferð barnsins. Skal unnið að eflingu samstarfs milli starfsfólks 
dagvistarstofnunar og foreldra. 
Reikningsfærsla og bókhald viðkomandi stofnunar skal ætið gefa glöggar upp- 
lýsingar um tekjur og gjöld. Stofnunin skal ætíð senda ársskýrslur ásamt reikn- 
ingsyfirliti um rekstur til viðkomandi barnaverndarnefndar. 
Barnaverndarnefnd hefur eftirlit með dagvistarstofnunum í viðkomandi sveit- 
arfélagi, sbr. 37. gr. laga um vernd barna og ungmenna. 

Dagvistun barna á einkaheimilum. Óheimilt er að taka barn/börn í dagvist á 
einkaheimili gegn gjaldi, nema viðkomandi heimili hafi verið veitt leyfi til 
slíkrar starfsemi frá viðkomandi barnaverndarnefnd. Áður en leyfi er veitt, skal 
barnaverndarnefnd ganga úr skugga um, að heimili uppfylli þau skilyrði, sem 
sett eru um fósturheimili almennt. Lagt sé fram heilbrigðisvottorð, sem kveði á 
um líkamlegt og andlegt heilbrigði heimilisfólks. Þá séu vandlega kannaðar að- 
stæður dagvistarheimilis með tilliti til húsrýmis, brunahættu, aðstöðu til inni- 

leikja, sem og möguleika til útiveru, þar sem aðgát sé höfð með slysahættu 
vegna umferðar. Tekið sé tillit til fjölda heimilisfólks og aldurs barna, sem fyrir 
eru á heimilinu, og æskilegur fjöldi dagvistarbarna ákvarðaður með hliðsjón
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af því, sem og með tilliti til fyrrgreindra atriða. Dagvistarheimili eru háð eftir- 
liti barnaverndarnefndar. 

36. gr. 
Óheimilt er að koma á fót eða reka barnaheimili þar með talin vistheimili, das- 

heimili, einkagæzluheimili og leikskólar, eða aðra slíka uppeldisstofnun, nema leyfi 
menntamálaráðherra komi til. 

Áður en leyfi er veitt, skal leita umsagnar barnaverndarráðs. Ekki má fela for- 
stöðu slíks heimilis eða stofnunar öðrum en þeim, sem barnaverndarnefnd sú, er Í 

hlut á telur þar til hæfa, eða barnaverndarráð, er heimili er ætlað til viðtöku börn- 
um eða ungmennum úr fleiri barnaverndarumdæmum en einu. Sérstök stjórnarnefnd 
ðja manna er menntamálaráðherra tilnefnir, skal vera fyrir hverju heimili, sem um 

getur í síðustu málsgrein. 

Barnaverndarnefnd ber að hafa eftirlit með barnaheimilum og uppeldisstofnun- 
um í umdæmi sínu, þar með talin sumardvalarheimili, og fylgjast með högum og 

aðbúð barna þar. Skal hún jafnan fylgjast með því hvað verður um börn, sem tekin 
eru af slíkum barnaheimilum, nema sumardvalarheimilum, og samþykkja þá staði, 
sem þau fara í. Skal hún gæta þess vandlega, að ekki séu rekin í umdæmi hennar 
önnur heimili en stofnanir þær, sem hlotið hafa löggildingu lögum samkvæmt. 

Nú stendur sveitarfélag eða aðilar innan þess fyrir rekstri barnaheimilis í öðru 
umdæmi, og skal barnaverndarnefnd í sveitarfélagi, sem rekur heimilið, eða þaðan, 
sem heimilið er rekið, hafa eftirlit með því á þann hátt, sem segir í 2. mgr. Sömu- 
leiðis ber barnaverndarnefnd að fylgjast með högum barna, er ráðstafað kann að 
vera úr hennar umdæmi á barna- eða sumardvalarheimili í öðru umdæmi, þ. á m. 
með beinu eftirliti a. m. k. einu sinni á ári. 

Ef meðferð barns á barnaheimili eða uppeldisstofnun er óhæfileg, eða rekstri 
slíks heimilis eða stofnunar er á annan hátt ábótavant, skal barnaverndarnefnd með 
leiðbeiningum og áminningum leitast við að bæta úr því, sem áfátt er. En komi það 
ekki að haldi, skal hún leggja málið fyrir barnaverndarráð. Ef barnaverndarráð fær 
eigi úr bætt, getur það svipt forstöðumann starfanum og ráðherra svipt heimilið rétti 
til rekstrar áfram að fengnum tillögum barnaverndarráðs og barnaverndarnefndar. 
Bera má mál þetta undir dómstóla, en ekki frestar það framkvæmd úrskurðar barna- 
verndarráðs eða ráðherra. 

37. gr. 
Áður en ráðstafað er samkvæmt lögum þessum barni eða ungmenni, sem er 

líkamlega, andlega eða siðferðilega miður sín, sbr. 5. tölulið 1. gr., skal barnaverndar- 
nefnd eða Þbarnaverndarráð, ef unnt er, láta kunnáttumann rannsaka barnið eða 
ungmennið og segja til um, hvernig með skuli fara. 

Ríkisstjórn skal í þessu skyni setja á stofn og reka athugunarstöð eða stöðvar 
að fengnum tillögum barnaverndarráðs. Þar sem athugunarstöð er sett, skal leita 
umsagnar viðkomandi barnaverndarnefndar um stað, stærð og fyrirkomulag. Á at- 
hugunarstöð skulu barnaverndarnefndir hvaðanæva af landinu eiga kost á að vista 
til bráðabirgða börn og ungmenni, sem framið hafa lögbrot eða eru á annan hátt á 
siðferðilegum glapstigum, og önnur börn, sem skyndilega Þarf að ráðstafa í stuttan 
tíma, unz athugun þeirra er lokið og þeim ráðstafað til frambúðar. 

Ráðherra skal setja sérstaka reglugerð um starfsháttu þessarar stöðvar eða 
stöðva Í samráði við barnaverndarráð, sbr. og 32. gr. 

38. gr. 
Ríkisstjórninni er skylt, eftir því sem fé er veitt til Þess í fjárlögum og þörf 

krefur, að setja á stofn og reka heimili, þar sem vistuð skulu börn og ungmenni, sem 
framið hafa lögbrot eða eru á annan hátt á glapstigum. Skulu heimili þessi vera
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a. m. k. 2, annað fyrir stúlkur en hitt fyrir pilta. Forðast skal svo sem við verður 
komið að blanda saman börnum og ungmennum á ólíkum afbrotastigum. Ráðherra 
setur reglur um vist barna og ungmenna á heimilum þessum, fræðslu, uppeldi og 
aga, svo og um stjórnarnefndir, sbr. hér á eftir. 

Heimili þau, sem að framan getur, skulu hvert um sig hafa stjórnarnefnd, 
3—-ð manna, sem skipaðir eru af ráðherra til 4ra ára í senn að fengnum tillögum 
barnaverndarráðs. Skal nefnd þessi hafa stöðugt og nákvæmt eftirlit með rekstri, 
aðbúð og uppeldi barna þar og aðstoða forstöðumenn. Nánari ákvæði um stjórnar- 
nefndir skal setja í sérstaka reglugerð, sbr. 1. mgr. 

Þegar þörf krefur að áliti framkvæmdanefndar eða félagsmálaráðs í Reykjavík, 
skulu sveitarfélög, eitt eða fleiri saman, setja á stofn og reka eftirtalin heimili 
eða stofnanir: 

a. Til að annast uppeldi og ef þörf krefur fræðslu þeirra barna, sem eru frá 
heimilum, er vanrækja svo mjög uppeldishlutverk sitt, að varhugavert er fyrir 
börn að dveljast þar. 

b. Til að annast uppeldi, og ef þörf krefur fræðslu, gsáfnasljórra, andlega van- 
þroska barna. 

c. Til að annast uppeldi og fræðslu barna, sem að dómi skólalæknis hafa ekki 
heilsu eða önnur líkamleg skilyrði til að stunda venjulegt skólanám. 
Ríkissjóður greiðir hluta af stofn- og rekstrarkostnaði þeirra heimila og stofn- 

ana, sem um getur í 3. málsgrein, í sömu hlutföllum og gilda um byggingu og 
rekstur skóla skyldunámsstigsins. Barnaverndarráð skal beita sér fyrir samstarfi 
tveggja eða fleiri sveitarfélaga um stofnun og rekstur slíkra heimila, þar sem að- 
stæður leyfa. 

Sveitarfélög skulu eitt eða fleiri saman eftir þörfum stofna heimangöngu- eða 
heimavistarskóla fyrir börn, sem að dómi skólastjóra eru miður heppileg fordæmi 
öðrum skólabörnum. Kostnaður við slíka skóla greiðist í sömu hlutföllum og getur 
í næstu málsgrein hér á undan. 

Um greiðslu fyrir börn og ungmenni á heimilum þessum og stofnunum handa 
börnum og ungmennum, sem í 33. gr. getur, fer samkvæmt lögum nr. 78/1936. 

39. gr. 
Hafi barnaverndarnefnd ráðstafað barni eða ungmenni í fóstur eða á annan 

hátt samkvæmt lögum þessum, skal Tryggingastofnun ríkisins greiða með þeim 
þrefaldan barnalifeyri, með börnum innan 7 ára aldurs og tvöfaldan með eldri 
börnum, en framfærslusveit barns endurgreiðir Tryggingastofnuninni. 

Að öðru leyti greiðist kostnaður úr sveitar- eða bæjarsjóði, sbr. þó 24. og 39. 
gr. laga um vernd barna og ungmenna. 

Allan kostnað, sem barnaverndarnefnd kann að hafa af hvers konar ráðstöfun 

barna og ungmenna úr öðrum umdæmum, skulu sveitarsjóðir þeirra umdæma endur- 
greiða, ef ekki er öðruvísi ákveðið í lögum. 

IV. KAFLI 

Um vinnu barna og ungmenna. 

40. gr. 
Barnaverndarnefnd skal hafa eftirlit með því, að barni eða ungmenni sé ekki 

ofþjakað við þunga eða óholla vinnu, með löngum vinnutíma, vökum eða óreglu- 
legum vinnuháttum. 

Eigi má ráða barn yngra en 15 ára til vinnu í verksmiðju, enda hafi það lokið 
fullnaðarprófi barnafræðslu eða burtfararprófi. Eigi má hafa yngri karlmenn en 
15 ára og eigi yngri konur en 18 ára við vinnu í skipum, nema skólaskipi eða æfinga-
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skipi. Yngri menn en 18 ára mega ekki vera kyndarar eða kolamokarar, og eigi mega 
yngri menn en 19 ára starf við vélgæzlu á skipum. Eigi má ráða yngri karlmenn 
en 15 ára og eigi yngri konur en 18 ára til vinnu í loftfari. Til iðnaðarnáms má 
eigi ráða barn yngra en 16 ára. 

Við framkvæmd ákvæða um vernd barna og ungmenna, skal jafnan kosta 
kapps um að ala þau upp í anda starfs og framkvæmda, og að öðru leyti á þann 
veg að andlegur og líkamlegur þroski þeirra glæðist og að þau fái sem bezt neytt 
hæfileika sinna. 

Jafnframt skal þess gætt í starfsvali að starfið sé í samræmi við afkastagetu 
og starfsþol viðkomanda. Sérstaklega skal þess gætt að starfið reyni ekki um of á 
líkamsþrek viðkomanda, hvorki að því er varðar eðli starfsins eða lengd starfs- 
tíma. Þannig ber að gæta þess að tímalengd starfsins fari eigi í bág við andlega 
uppfræðslu barnsins eða ungmennisins, svo sem skólavist þess. Enn fremur skal 
þess gætt að viðkomandi njóti nægrar hvíldar, svefns og fæðis. 

Þá skal þess gætt, að starfsaðstaða á vinnustað sé góð, andrúmsloft gott, frekar 
lögð áherzla á úti- en innivinnu, þar sem því verður komið við. 

Enn ber að gæta þess sérstaklega, að barni eða ungmenni sé eigi falið starf, 
sem í eðli sinu eða vegna starfsliðs seli haft siðspillandi áhrif á viðkomanda. 

Hafa ber um hönd nákvæmt eftirlit með líkamlegri og andlegri heilsu barna 
og ungmenna í sambandi við starf, bæði að því er varðar val starfs og í sambandi 
við starfið að öðru leyti. Þannig ber að sjá fyrir nægu eftirliti læknis, bæði að því 
er varðar viðkomanda sjálfan og samstarfslið. 

Forðast skal að fela börnum meðferð fjár eða önnur verzlunarviðskipti í starfi. 
Þá skal þess gætt að fela eigi börnum eða ungmennum starf með hættulegum 

tækjum, svo sem hvers konar ökutækjum eða öðrum tækjum, sem sérstök slysa- 
hætta getur stafað af, nema að þau hafi hlotið kennslu og hæfnispróf. 

Að því er varðar vinnu með ökutækjum við landbúnaðarstörf, vegavinnu og 
önnur störf, þar sem aðstæður kunna að valda því, að slík vinna sé eðlileg eða óhjá- 
kvæmileg, skal þess gætt, að hún fari eingöngu fram á sléttlendi eða þar sem eigi er 
hætta á veltu ofan í gryfjur, skurði eða aðrar slíkar misfellur í landi. 

Ef nauðsynlegt þykir eða óhjákvæmilegt að fela börnum eða ungmennum starf 
í frystihúsum, skipum eða annars staðar, þar sem vélar eða önnur hættuleg tæki eru 
staðsett og notuð, skal það því aðeins heimilt, að barnið sé yfir 14 ára og að foreldri, 
aðrir forráðamenn eða sérstakir trúnaðarmenn viðkomandi barnaverndarnefndar hafi 
tryggt eftirlit með högum barnsins við vinnuna. Í slíkum tilvikum séu börn eða ung- 
menni frekar höfð við úti- en innistörf og eingöngu á stöðum, þar sem auðvelt er að 
fylgjast nákvæmlega með þeim. 

Bannað er að börn innan 16 ára vinni að jafnaði lengur en 6 klukkutíma í einu 
eða næturvinnu. 

V. KAFLI 

Um gæzlu siðferðis barna og ungmenna. 

41. gr. 
Jafnan skal þess gætt við uppeldi barna, hvort heldur er á heimilum foreldra, 

fósturforeldra eða hvers konar dvalarheimilum, svo og í barnaskólum, að kenna 
þeim háttvísi og góða siði í umgengni við aðra, eldri og yngri. Þá skal og forðast 
að hafa í frammi í nálægð þeirra hvers konar framferði í orði eða verki, er spillt 
geti hugsunarhætti þeirra eða viðhorfi til lífsins.
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42. gr. 
Barnaverndarnefnd skal vinna gegn áfengis- og tóbaksneyzlu barna og ung- 

menna og aðstoða í því efni áfengisvarnanefnd í umdæmi sínu, og skal meðal 
annars stuðla að því, að þeir, sem veita eða selja þeim tóbak eða áfengi, sæti 
ábyrgð lögum samkvæmt. 

43. gr. 
Barnaverndarnefnd er skylt að hafa í umdæmi sinu eftirlit með leiksýningum 

og öðrum opinberum sýningum, svo og hvers konar öðrum skemmtunum. Er þeim, 
sem veita slíkum skemmtunum forstöðu skylt að veita barnaverndarnefnd kost á 

því að kynna sér efni þeirra á undan almenningi. Ef barnaverndarnefnd telur 
skemmtun skaðsamlega eða óholla sálarlífi barna, getur hún bannað að börn 
innan ákveðins aldurs fái aðgang að henni, sbr. einnig um kvikmyndasýningar 
28. gr. 5. mgr. 1. nr. 53/1966. Skulu þá forstöðumenn skemmtunar geta þess á sinn 
kostnað í auglýsingum um hana. 

Ef forstöðumaður brýtur gegn reglum þeim, sem honum eru settar samkvæmt 
ákvæðum greinar þessarar, varðar það sektum eða varðhaldi allt að 4 mánuðum, 
nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. 

44. gr. 
Í kaupstöðum, kauptúnum og öðru slíku þéttbýli með 400 íbúa og fleiri, mega 

börn yngri en 12 ára ekki vera á almannafæri eftir kl. 20, og eftir kl. 22 tímabilið 
1. maí til 1. september, nema í fylgd með fullorðnum, aðstandendum sínum eða um- 
sjónarmönnum. 

Unglingar yngri en Íð ára mega á slíkum stöðum ekki vera á almannafæri 
eftir kl. 22 tímabilið 1. september til 1. maí og eftir kl. 23 1. maí til 1. september, 
nema í fylgd með fullorðnum, eða um sé að ræða beina heimferð frá skólaskemmt- 
unum, íþróttasamkomu eða frá annarri viðurkenndri æskulýðsstarfseini. 

Hvers konar þjónusta við börn og ungmenni eftir löglegan útivistartíma, önnur 
en heimflutningur, er bönnuð að viðlagðri ábyrgð þess, er þjónustu veitir. Hand- 
höfum þjónustuleyfa er skylt að fylgjast með því, að ákvæði þessi séu haldin. 

Ungmennum yngri en 16 ára er óheimill aðgangur og dvöl á almennum dans- 
leikjum eftir kl. 20, öðrum en sérstökum unglingaskemmtunum, sem haldnar eru 
af skólum, æskulýðsfélögum eða öðrum aðilum, sem til þess hafa leyfi og háðar 
eru sérstöku eftirliti. Forstöðumönnum dansleikja er skylt að fylgjast með því að 
ákvæði þessi séu haldin, að viðlögðum sektum og/eða missi leyfis til veitingahalds 
eða skemmtanahalds um lengri eða skemmri tíma. 

Ungmennum yngri en Í8 ára er óheimill aðgangur og dvöl á veitingahúsum, 
sem hafa leyfi til vinveitinga, eftir kl. 20, nema í fylgd með foreldrum, forráðamönn- 
um eða maka. Veitingaleyfishafa er skylt að gæta þess, að ákvæði þetta sé haldið, að 
viðlögðum sektum og/eða missi veitingaleyfa sinna um lengri eða skemmri tíma. 

Þeir sem hafa forsjá eða foreldraráð barna og ungmenna skulu að viðlögðum 
sektum sæta þess, að ákvæði þessarar greinar séu ekki brotin. Þá má einnig beita 
sakhæf ungmenni viðurlögum fyrir brot á þessum ákvæðum. Útdráttur úr ákvæðum 
þessarar greinar skal hanga á áberandi stað í öllum skólum skyldunáms, almennum 
veitingahúsum og samkomustöðum í lögsagnarumdæminu og sér viðkomandi barna- 
verndarnefnd um það ásamt lögreglu. 

Bannað er að stúlkur innan 18 ára aldurs starfi á veitingahúsum og skemmti- 
stöðum, þar sem ætla má, að siðferði þeirra sé sérstök hætta búin.
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VI. KAFLI 

Um störf og starfsháttu barnaverndarráðs. 

45. gr. 
Ráðherra skipar 5 manna barnaverndarráð til 4ra ára í senn. Formaður ráðs- 

ins skal vera lögfræðingur. 
Ráðherra skipar á sama hátt jafnmarga varamenn. 
Barnaverndarráð skal hafa aðsetur í Reykjavík. Það skal hafa fasta skrifstofu. 

Barnaverndarráð skiptir sjálft með sér verkum, að öðru leyti en því, að ráðherra 
tilnefndir formann og varaformann. 

Barnaverndarráð heldur fundi, þegar málefni berast til afgreiðslu og annars 
þegar þörf krefur að dómi þess. 

Barnaverndarráð er ályktunarfært, ef allir ráðsmenn sitja fund og þrir þeirra 
fylgjast að máli. 

Til ráðstafana þeirra, sem um getur í 2. mgr. 13. gr. 1. nr. 53/1966, þarf þó 
samþykki fjögurra barnaverndarráðsmanna. 

Nú hamlar nauðsyn barnaverndarráðsmanni fundarsókn, og skal þá gera for- 
manni viðvart með fyrirvara, ef unnt er. Boðar þá formaður varamann í hans stað. 

Gerðir ráðsins skulu skráðar í fundargerðabók. 
Barnaverndarráð skal ráða í þjónustu sína, sérfróðan mann um uppeldismál, 

er annist framkvæmdir og eftirlit á vegum þess, enn fremur annað starfsfólk 
eftir þörfum. 

Ráðherra ákveður laun barnaverndarráðsmanna og greiðast þau úr ríkissjóði, 
ásamt öðrum kostnaði við ráðið. 

Barnaverndarráðsmaður má ekki veita forstöðu uppeldisstofnun, samkvæmt lög- 
um þessum. 

46. gr. 
Hlutverk barnaverndarráðs er að hafa yfirumsjón starfs allra barnaverndar- 

nefnda á landinu og fara með úrskurðarvald barnaverndarráðs, samkvæmt 56. gr. 
laga nr. 53/1966. Skal það veita barnaverndarnefndum leiðbeiningar um starfa þeirra, 
skilning á lagaákvæðum, er þær varða o. s. frv. 

Barnaverndarráð skal leita álits sérfræðinga utan ráðsins, þegar ástæða þykir til. 

47. gr. 
Nú verður barnaverndarráð þess víst, að barnaverndarnefnd rækir ekki störf 

þau, sem henni eru falin í lögum, og skal barnaverndarráð þá krefja hana skýrslna 
og halda henni til að rækja skyldu sína. 

48. gr. 
Ef barnaverndarráði þykir ástæða til, getur það tekið mál í umdæmi barna- 

verndarnefndar til meðferðar og lagt fyrir hana að framkvæma sérstakar ráðstafanir 
í því, hvort sem hún hefur áður fjallað um eða ekki. Fer um tilhögun rannsóknar 
í þessu efni eftir því, sem við á á sama hátt sem um starfa barnaverndarnefnda. 

Skylt er barnaverndarnefnd að framkvæma samþykktir barnaverndarráðs, nema 
framkvæmd þeirra heyri undir önnur stjórnarvöld. 

Ef beita verður valdi við framkvæmd ákvörðunar barnaverndarnefndar eða 
barnaverndarráðs, samkvæmt lögum þessum, heyrir slík valdbeiting undir fógeta 
eða lögreglu, ef brýna nauðsyn ber til. Fulltrúi barnaverndarnefndar eða barna- 
verndarráðs, skal þó ávallt vera viðstaddur allar slíkar framkvæmdir.
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49. gr. 
Barnaverndarráð heimtir ársskýrslur frá barnaverndarnefndum og gefur út út- 

drátt úr þeim, ásamt skýrslu um störf sín, ekki sjaldnar en annað hvert ár. Ráð- 
herra getur að fengnum tillögum barnaverndarráðs, beitt dagsektum, 50—100 kr. á 
dag, ef barnaverndarnefnd vanrækir að standa skil á fyrirskipuðum skýrslum. 

50. gr. 
Barnaverndarráð hefur yfirumsjón allra barnaheimila og allra uppeldisstofn- 

ana á landinu, þ. á m. sumardvalarheimila, og beint eftirlit með heimilum þeim 
og uppeldisstofnunum, sem ætluð eru til viðtöku börnum og unglingum, hvaðanæva 
af landinu. Skal það fela einum eða fleiri ráðsmönnum eða sérstökum fulltrúa að 
hafa eftirlit með heimilum eða stofnunum, svo oft sem þörf þykir og eigi sjaldnar 
en einu sinni á ári. Skal forráðamanni þeirrar stofnunar, er í hlut á, skylt að greiða 
fyrir eftirliti og veita eftirlitsmanni færi á að rannsaka börn og ungmenni, sem 
þar eru vistuð, húsakynni þeirra, þrif og heilsufar, mataræði, aðbúnað og þroska, 
veita honum aðgang að skýrslum, bókum og reikningum stofnunarinnar o. s. frv. 

Tálmanir gegn framgangi eftirlits, varða refsingu að lögum, sbr. 3. gr. og 49. 
gr. 3. mgr. laga nr. 53/1966. 

5l. gr. 
Foreldrar eða aðrir forsjármenn barna svo og aðrir þeir, sem hagsmuna eiga 

að gæta vegna ráðstafana barnaverndarnefnda, seta borið mál undir barnaverndar- 
ráð til fullnaðarúrskurðar. Er ráðinu skylt að taka málið til skjótrar meðferðar og 
úrlausnar. Ákvæði 14., 15., 16. og 20. gr. 1. nr. 53/1966 eiga hér einnig við, og getur 
barnaverndarráð mælt fyrir um formlegan málflutning fyrir ráðinu. 

Málskot til barnaverndarráðs frestar ekki framkvæmd ákvörðunar barnavernd- 
arnefndar. Þegar sérstaklega stendur á, getur barnaverndarráð þó ákveðið, að fram- 
kvæmd ályktana barnaverndanefnda skuli frestað unz ráðið hefur fellt úrskurð 
sinn. Skal barnaverndarráð þá hraða störfum svo sem frekast er unnt. 

Barnaverndarráð getur metið að nýju bæði lagahlið málsins og sönnunargögn 
þess. Það getur ýmist staðfest úrskurðinn að niðurstöðu til, eða hrundið honum að 
nokkru eða öllu, þar á meðal mælt fyrir um aðrar ráðstafanir, en barnaverndar- 

nefnd. Þá getur ráðið einnig vísað málinu til nefndar til meðferðar að nýju, svo og 
aflað gagna sjálft fyrir atbeina barnaverndarnefnda eða með öðrum hætti, ef því 
er að skipta. 

Nú verður barnaverndarráð þess áskynja, að barnaverndarnefnd hafi gert ráð- 
stöfun andstætt lögum, og ber barnaverndarráði þá að láta mál til sín taka, þótt 
því hafi ekki verið skotið til ráðsins. 

VII. KAFLI 

Um skoðun kvikmynda. 

52. gr. 
Enga kvikmynd má sýna nokkurs staðar á landinu, börnum innan 16 ára aldurs, 

nema að undangenginni athugun, sem framkvæmd sé af þar til hæfum mönnum. 
Ráðherra tilnefnir, að fengnum tillögum barnaverndarráðs, fæst 3 og 2 til vara sér- 
staklega þar til hæfa menn til fimm ára í senn til að annast skoðun kvikmynda. 

Skoðunarmenn skulu meta, hvort mynd seti haft skaðleg áhrif á siðferði eða 
sálarlíf barna eða á annan hátt. Skulu þeir hverju sinni ákveða, hvort mynd sé 
óhæf til sýningar börnum innan Í6 ára eða á tilteknum aldursskeiðum innan 
þess aldurs.
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Ekki aflar það barni innan ákveðins aldurs heimildar til aðgangs að kvik- 
myndahúsi, þar sem sýnd er mynd, sem bönnuð er börnum á þessum aldri, að 
það sé í fylgd með foreldrum eða öðrum fullorðnum, sem heimild hafa til að sjá 
viðkomandi kvikmynd. 

Nú hefur kvikmynd, önnur opinber sýning eða skemmtun verið bönnuð börn- 
um innan tiltekins aldurs samkvæmt 2. málsgrein þessarar greinar eða Í. málslið 
43. gr. laga nr. 53/1966 um vernd barna og ungmenna, og bera þá dyraverðir og 
eftirlitsmenn samkomustaðar ásamt hlutaðeigandi forstöðumanni ábyrgð á fram- 
kvæmd bannsins. Enn fremur bera foreldrar eða aðrir forráðamenn ábyrgð á að 
börn sjái ekki slíkar myndir. Þegar slík sýning hefur verið bönnuð, eru dyraverðir 
og eftirlilsmenn viðkomandi skemmtistaðar skyldir að láta þau börn, sem eftir 
útliti og vexti gætu verið yngri en tilskilið er, sanna aldur sinn með framvísun 
nafnskirteinis, þá er þau æskja aðgangs að sýningunni. Nafnskírteini er því aðeins 
fullnægjandi sönnunargagn um aldur í þessu sambandi, að í því sé mynd skirteinis- 
hafa með embættisstimpli lögreglustjóra og dagsetningu. 

Skoðun kvikmynda fer fram í Reykjavík, og skulu þeir, er skoðunar beiðast, 
tryggja skoðunarmönnum viðunandi aðstöðu til starfsins. Heimilt er þó ráðherra að 
ákveða, að skoðun fari fram utan Reykjavíkur, þar sem aðstaða er fyrir slíka 
skoðun að mati hans. Úrskurður skoðunarmanns skal fylgja hverri mynd, og gildir 
hann hvarvetna á landinu. 

Tveir skoðunarmenn hið fæsta skulu skoða hverja mynd. Greini þá á, skal hinn 
þriðja kveðja til og ræður þá meiri hluti, hvort banna á myndina eða ekki. 

Sá, er skoðunar beiðist, skal greiða kostnað við hana, þar á meðal þóknun til 
skoðunarmanna, eftir ákvörðun ráðherra. 

Barnaverndarnefndir á viðkomandi stöðum skulu hafa eftirlit með, að aðeins 

séu þar sýndar börnum kvikmyndir, sem kvikmyndaeftirlitið hefur leyft. 
Ef forráðamaður kvikmyndahúss eða aðrir, er ábyrgð bera á börnum á framan- 

greindum aldri brýtur gegn ákvæðum þessarar greinar eða öðrum ákvæðum reglu- 
gerðar þessarar, er að þessu lúta, varðar það allt að 15 000 kr. sektum, nema þyngri 
refsing liggi við að lögum. 

Ríkisútvarpið annast skoðun kvikmynda, sem það sjónvarpar. 

5ð. gr. 
Með brot gegn reglugerð þessari skal farið sem opinber lögreglumál og varða 

þau refsingu samkvæmt lögum nr. 53/1966, um vernd barna og ungmenna, eftir 
því, sem við á, svo og sviptingu rekstrarleyfis. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 53/1966, um vernd barna og 
ungmenna, öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneyltinu, 9. júní 1970. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius. 
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REGLUR 

um radíóleyfi áhugamanna. 

Samkvæmt 4. gr. reglugerðar, dags. 9. maí 1942, um stjórn, rekstur og eftirlit 
fjarskiptamála, eru hér með settar eftirfarandi reglur um radíóleyfi áhugamanna. 

R 1. gr. 
Oll samskipti póst- og simamálastjórnarinnar við radióáhugamenn fara fram 

gegnum IR.A. (félagið „Íslenzkir radióamatörar“). 
Umsókn um leyfi til að setja upp eða reka radióstöð áhugamanna skal LR.A. 

senda póst- og símamálastjórninni, og skal geta fæðingardags og heimilisfangs 
áhugamanns þess, sem sótt er um leyfi fyrir. Einnig skulu vottorð um próf, skv. 
4. gr. hér á eftir, fylgja. 

2. gr. 
Umsækjandi um radíóðleyfi áhugamanna skal: 
vera íslenzkur ríkisborgari, sjá þó 14. gr., 
vera fullra 14 ára til að öðlast Nýliðaleyfi, en 16 ára til að öðlast A-leyfi, 
hafa lokið prófi, sbr. 4. gr., er póst- og símamálastjórnin tekur gilt. s

o
 

3. gr. 
Radióleyfi áhugamanna eru ferns konar: 

Nýliðaleyfi: Leyfi til að setja saman og setja upp til eigin afnota radíóviðtæki, 
senditæki og loftnet til Morse-viðskipta við aðra radióáhugamenn. 

Hámarksjafnspenna má vera allt að 32 voltum. Þá skal niðurfærsla spennu úr 
220 volta riðspennu í 32 volta jafnspennu vera gjörð á löggiltan hátt samkvæmt reglum 
Rafmagnseftirlits ríkisins. 

Mögnun merkis í tækjunum skal einungis framkvæmd með transistorum. 
Hámarks inngangsafl síðasta mögnunarstigs skal vera 5 wött, Al útgeislun. 
Sendirinn skal vera krystalstýrður. 
Leyfistími skal vera 2 ár, hið mesta, og leyfið óendurnýjanlegt. 
Leyfishafa er heimilt að þreyta A-próf hvenær sem er á framangreindu tíma- 

bili, þó ekki fyrr en að 3 mánuðum liðnum frá nýliðaprófi, og að öðru leyti í sam- 
ræmi við 4. gr. 

Próf þetta er ekki nauðsynlegur undirbúningur A-leyfis. 
Félagssamtök íslenzkra radióáhugamanna skulu hafa eftirlit með starfsemi ný- 

liðanna og bera ábyrgð á radíóáhugamannastarfsemi þeirra ságnvart póst- og síma- 
málastjórninni. 

A-leyfi: Leyfi til að setja saman og setja upp til eigin afnota radíóviðtæki, 
senditæki og loftnet til Morse-viðskipta við aðra áhugamenn. 

Hámarks inngangsafl á plötu síðasta mögnunarstigs sé 50 wött, Al útgeislun. 
Hafi áhugamaður haft nýliðaleyfi, skal umsögn félagssamtaka LR.A. fylgja 

leyfisumsókn. 

Til að öðlast A-leyfi skal umsækjandi afla sér heimildar Rafmagnseftirlits 
ríkisins, til starfrækslu rafbúnaðar sem nauðsynlegur er við radiðáhugamannastöð.
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B-leyfi: Hafa starfrækt áhugamannastöð samkvæmt A-leyfi í a. m. k. hálft ár 
við innanlands og utanlandsviðskipti, staðfest með viðhlítandi gögnum (radið- 

dagbók) ásamt umsögn félagssamtaka íslenzkra radíóáhugamanna. 
Hámarks inngangsafl síðasta mögnunarstigs sé 200 wött, útgeislun Al fyrstu 

6 mánuði, síðan einnig A3 og Aða. 

C-leyfi: Hafa starfrækt áhugamannastöð samkv. B-leyfi í a. m. k. eitt ár, staðfest 
með viðhlítandi gögnum (radíódagbók) ásamt umsögn félagssamtaka íslenzkra 
radióáhugamanna. 

Hámarksafl 250 wött, útgeislun Al og A3, en við Aða útgeislun má aflið vera 

allt að 500 wött PEP. 

Póst- og símamálastjórnin getur, telji hún ástæðu til, vegna menntunar, starfs- 
þjálfunar eða annarra skilyrða leyfishafa, veitt undanþágu frá framangreindum 
ákvæðum, enda liggi fyrir umsögn félagssamtaka íslenzkra radióáhugamanna hverju 

sinni. 

4. gr. 
Póst- og símamálastjórnin heldur próf fyrir radíóáhugamenn tvisvar á ári, vor 

og haust, enda hafi borizt óskir um, það frá félagssamtökum íslenzkra radióáhuga- 
manna hverju sinni, og skulu slíkar óskir komnar í hendur póst- og símamála- 
stjórnarinnar a. m. k. einum mánuði áður en próf óskast haldin. 

Prófkröfur eru þessar: 

Nýliðapróf: 
Helztu atriði í lögum um fjarskipti og tilheyrandi reglum varðandi radíóviðskipti. 
Viðtaka og sending Morse-merkja (35 bókstafir á mín.), nokkrar helztu Q-skamm- 
stafanir og lágmarksþekking í radiófræði. 
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A-próf: 
a. Helztu atriði laga um fjarskipti og tilheyrandi reglna varðandi radióviðskipti, 

svo og í þeim greinum alþjóða radíóreglugerðarinnar, er snerta stöðvar áhuga- 
manna og neyðarviðskipti, svo og gildandi reglum um raforkuvirki. 

b. Viðtaka og sending Morse-amerkja (60 stafir á mín.), leikni í viðskiptum og 
notkun algengustu Q-skammstafana. 

c. Undirstöðuatriði raffræði og radiótækni, leikni í stillingu senditækja, bylgju- 
mælingu o. þ. 1. Verklega verður krafizt leikni í meðferð mælitækja, vönduð- 
um frágangi, öryggi í stillingu tækjanna o. þ. 1. 

Hafi umsækjandi áður tekið fullnægjandi próf í einhverju framangreindu, að 

dómi póst- og símamálastjórnarinnar, þarf hann ekki að ganga undir próf í því, 
s 

en prófast hins vegar í öðrum greinum. 

5. gr. 
1. Sendirinn skal vera stöðugur í öldutíðninni og eins laus við aukasveiflur og 

alþjóðareglur mæla fyrir um. 
2. Öflun radíóefnis, svo og uppsetning á vélum og tækjum (og loftnetum) skal 

vera Í samræmi við gildandi reglur, bæði um radíóstöðvar og um raforkuvirki. 
Áður en vélar eða tæki eru tekin í notkun eða tengd við rafveitukerfið, skulu 
þau skoðuð af eftirlitsmönnum frá póst- og símamálastjórninni og frá Rafmagns- 
eftirliti ríkisins. Slík skoðun verður og að fara fram, hvenær sem breytt er gerð 

tækjanna eða hlutum í þeim, ef það getur haft nokkur áhrif á öryggi eða truflana- 

hættu eða aðra eiginleika tækisins frá því, er getið er um í skýrslu skoðunar- 

manna.
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Á stöðinni verður að vera til nákvæmur öldutiðnimælir, sem er réttur á þeim 
öldutíðnum, sem sendirinn notar. Ef sendirinn er ekki krystalstýrður, verður 
stöðin einnig að hafa nægilega góðan bylgjumæli með sveifluvaka, sem er að- 
skilinn frá sjálfum sendinum. 
Handhafi leyfisbréfs er skyldur til að fara eftir þeim reglum, innlendum og 
alþjóðlegum, sem gilda á hverjum tíma um búnað og notkun sendisins. 
Stöðinni er úthlutað kallmerki, sem byrjar á TF, síðan kemur tölustafur, sem 
ákveðst með tilliti til þess landshluta, sem stöðin er staðsett í, og síðan tveir 
eða þrír bókstafir. Kallmerkið skal nota reglulega alltaf, Þegar sent er og við 
lengri sendingar skal nota það með stuttu millibili. 
Sending má aðeins fara fram á þeim öldutíðnum, sem ákveðnar eru í leyfis- 
bréfinu. 

Tíðnir stöðvanna, útgeislun og orka verða fyrst um sinn ákveðnar innan 
eftirfarandi bylgjusviða, þannig: 

  

„loftnets (PEP A3A) | 

  

  

Nýliðal. A-leyfi B-leyfi C-leyfi 

3500— 3550 Krð/s A1 AM ALTA3 | ATAB 
3700— 3800 — ALA3 | AT AS 
SN NN lr Aða 00 Aða MR 
7000— 7040 Krð/s AI SI AT 
7040— 7100 — A1 A3 AL A3 

14000—14100 Krð/s A1 A1 A1 
14100—14350 — AT A3 AT AB 
a Í HR Aða í - Aða 

21000--21150 Krð/s AT AI A A 
21150—21450 — CAT AS Al AS 

NA Aða 0.) Aða 
28000—-28200 Krð/s | A1 Al A1 
28200—29700 — A1 A3 AT AB 

, NN Ba Ba iN 
144.0—146.0 Mröð/s | ATA? AL A? AB Aða 
nn Áð Aða —  FLGOF3 

430— 440 Mrð/s | CAT A? A3 Aða 
— - = —— —————.—— ————.—————. —-———.——-———.....————..—,,,,,,,— —- F1 60F3 — 

1215—1300 Mröð/s | | | CAT A? A3 Aða 
FI 60F3 
Leyfð hámarks | | 
inngangsafl til síð- 5 wött 50 wött 200 wött 250 wött 
asta mögnunarstigs | 

Leyfð hámarks há- | | | 

500 wott tíðnitoppafl til ' 500 wött | 
| 

| 
| 
|
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6. gr. 
1. Einungis þau viðskipti eru leyfð, er fjalla um tilraunirnar sjálfar, svo og þýð- 

ingarlítil persónuleg mál o. þ. 1., sem annars eru ekki send í skeytum eða sím- 
tölum. 
Stöðina má ekki nota til að koma á framfæri eða taka á móti, beint eða óbeint, 
tilkynningum, fréttum, auglýsingum eða verzlunartilkynningum, eða á nokkurn 
hátt, sem orðið gæti til tjóns fyrir hið opinbera eða aðra aðila. Ef tekið er óvilj- 
andi á móti slíku, má hvorki skrifa það, segja það, né notfæra sér það á nokkurn 
hátt, heldur skal halda því stranglega leyndu. 

3. Öll sending efnis, til skemmtunar, fræðslu, auglýsingar eða áróðurs eða því um 
líkt, er bannað, hvort heldur það á upptök sín á stöðinni sjálfri eða er móttekið 

frá öðrum stöðvum. 
4. Handhafi leyfisbréfs ber ábyrgð á, að sending eða útbreiðsla sabb-neyðarmerkja, 

neyðarkalla eða annarra tilkynninga í blekkingarskyni eigi sér ekki stað um 

tæki hans. 
5. Það er bannað að hafa eða reyna að hafa viðskipti við stöðvar í löndum, þar 

sem, slík viðskipti eða slíkar stöðvar eru ekki leyfðar. 
6. Stöðin má ekki trufla önnur radíóviðskipti eða starfsemi opinberra stofnana. 

Kostnaður við að losna við slíkar truflanir skal eigandi sendisins greiða, hvort 
heldur sem um er að ræða nauðsynlegar breytingar á sendingum eða stöðinni, 
sem trufluð er. 

to
 

7. gr. 
Við stöðina skal halda dagbók, þar sem skrifað er, hvenær sending byrjar og 

hvenær hún hættir og við hvaða stöðvar skipt er á morse og á tali og yfirleitt allt, 
sem gildi hefur til að dæma um notkun sendisins. 

Leyfishafi er einnig skyldur til, hvenær sem er, að gefa þær upplýsingar, sem 
póst- og símamálastjórnin kynni að æskja, varðandi rekstur stöðvarinnar. 

8. gr. 
Ef radíóáhugamaður fær einhvern grun um, að stöð, sem hann hlustar á, hafi 

ólögleg viðskipti, ber honum, skylda til að tilkynna póst- og símamálastjórninni og 
félagssamtökum sínum það tafarlaust og, eftir því sem hægt er, að staðsetja hinn 
ólöglega sendi og tilkynna póst- og símamálastjórninni árangur af athugun sinni. 
Einskis endurgjalds getur radíðáhugamaður krafizt fyrir vinnu sína af þessu tilefni, 

nema sérstaklega sé um það samið. 

9. gr. 
Sendinn má aðeins nota þar, sem tilgreint er í leyfisbréfinu. Eftirlitsmenn 

póst- og símamálastjórnarinnar geta hvenær sem er skoðað stöðina og radióefni 
það, sem áhugamaður hefur undir höndum. 

10. gr. 
Við útgáfu leyfisbréfs greiðist leyfisbréfsgjald. Í því gjaldi er innifalin upp- 

hafsskoðun tækja þeirra, er leyfisbréfið kveður á um. 
Fyrir 1. apríl hvers árs, greiðist gjald til framlengingar leyfisins fyrir yfir- 

standandi almankasár. 
Leyfi er bundið við ákveðinn stað. Þó getur póst- og símamálastjórnin leyft 

hreyfanlegar stöðvar, sbr. 11. gr. Flytji leyfishafi með starfsemina frá þeim stað, 

sem leyfið er bundið við, skal skoðun fara fram á nýja staðnum, framkvæmd af 

radíóeftirliti Landssímans, og leyfisbréfið endurnýjað, með tilliti til flutningsins.
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Fyrir slíka skoðun greiðist sérstakt skoðunargjald. Sömuleiðis ef skoðun fer fram 
vegna breytinga, sbr. 5. gr. 2, hér að framan. 

Upphæð gjalda þessara ákveður póst- og símamálastjórnin hverju sinni með 
gjaldskrá. 

11. gr. 
Póst- og símamálastjórnin getur leyft hreyfanlegar stöðvar (portable), þó aðeins 

handhöfum B- og C-leyfa. Skal slíkt tilgreint í leyfisbréfi viðkomandi. 
Hverju sinni sem notkun slíkrar hreyfanlegrar stöðvar er fyrirhuguð, skal um 

það sótt skriflega til radíóeftirlits Landssímans og þá tilgreint væntanlegt notkunar- 
svæði og tímabil. Slíkt verður aðeins leyft um takmarkað tímabil hverju sinni og 
að jafnaði ekki í þéttbýli. 

Við notkun hinnar hreyfanlegu stöðvar skal leyfishafi bæta aftan við kallmerki 
sitt /P, t. d. TFJAA/P. Þá skal leyfishafi gæta þess, að notkun hreyfanlegu stöðvar- 
innar sé í fullu samræmi við leyfisbréf hans, svo sem tíðni, útgeislun og orka. 

12. gr. 
Þegar póst- og símamálastjórnin telur það nauðsynlegt, getur hún lokað stöð- 

inni, eða takmarkað notkun hennar, og einnig getur hún afturkallað leyfið. Greidd 
leyfisgjöld endurgreiðast ekki. 

13. gr. 
Leyfið fellur fyrirvaralaust niður, ef: 
um brot á reglunum er að ræða. 
handhafi leyfisins hættir að vera íslenzkur ríkisborgari, 

c. leyfisgjald er ekki greitt á réttum tíma. 
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14. gr. 
Póst- og símamálastjórnin getur, um skemmri eða lengri tíma, veitt undanþágu 

frá framangreindum ákvæðum, til erlendra ríkisborgara, enda sé um gagnkvæm 
skipti að ræða við það ríki, er viðkomandi er borgari í. 

Slík undanþága er háð eftirfarandi skilyrðum: 
a. Umsókn skal vera skrifleg og sendist samtökum íslenzkra radíóamatöra, sem 

síðan sendir hana ásamt umsögn samtakanna og öðrum skilríkjum til póst- 
og símamálastjórnarinnar og skal umsóknin vera í höndum póst- og símamála- 
stjórnarinnar eigi síðar en 3 mánuðum áður en umsækjandi hvggst taka til starfa. 

b. Umsækjandi skal hafa gildandi áhugamannsleytisbréf frá heimalandi sínu, og 
skal það eða greinilegt afrit þess fylgja umsókninni, ásamt greinargóðum upp- 
lýsingum um tækjabúnað þann er hann hyggst nota hérlendis. 

c. Leyfi verður ekki veitt vegna skemmri dvalar í landinu en 1% mánaðar. 
d. Starfsleyfi umsækjanda takmarkast af ákvæðum þessara reglna, en skal þó 

eigi vera víðtækara en hann hefur heimild fyrir í heimalandi sínu samkvæmt 
leyfisbréfi og ákvæðum þarlendra reglna. 

e. Leyfishafi skal nota kallmerki það er honum hefur verið úthlutað í heimalandi 
sínu, að viðbættum bókstöfunum TF, aðskildum frá kallmerkinu með brota- 
striki, t. d. WA3KA/TF, LGSHR/TF o. s. frv. 

f. Að öðru leyti en tekið er fram hér að framan (14. gr.) er leyfishafi skuldbund- 
inn öllum öðrum ákvæðum þessara reglna og ber að haga sér samkvæmt því. 

15. gr. 
Leyfið gildir aðeins á friðartímum. Leyfishafi er á ófriðartímum skyldur til, 

ef þess er krafizt, að afhenda ríkinu umráð yfir radíóefni sínu eða láta innsigla það.
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16. gr. 
Að öðru leyti en því, er tilgreint er hér að framan, ber leyfishafa að haga sér 

samkvæmt lögum og reglugerðum varðandi fjarskiptatæki og raforkuvirki, gildandi 
á hverjum tíma. 

17. gr. 
Brot gegn reglum þessum varðar viðurlögum samkvæmt lögum nr. 30 27. júní 

1941, um fjarskipti, sbr. 4. gr. reglugerðar frá 9. maí 1942 um stjórn, rekstur og 
eftirlit fjarskiptamála. 

18. gr. 
Reglur þessar ganga í gildi 1. maí 1970. Frá sama tíma falla úr gildi „reglur um 

radióleyfi áhugamanna“ frá 1. janúar 1966, svo og „sérreglur“ frá 29. nóvember 1963. 

Póst- og símamálastjórnin, 21. april 1970. 

G. Briem. Í 
Sig. Þorkelsson. 

5. maí 1970. Nr. 107. 
SAMÞYKKT 

um bann við hundahaldi í Dalvíkurkauptúni. 

Hreppsnefnd Dalvíkurhrepps hefur hinn 29. ágúst 1968 samkvæmt heimild í 1. 
gr. laga nr. 7 3. febrúar 1953, um hundahald og varnir gegn sullaveiki, samþykkt að 
banna allt hundahald í Dalvíkurkauptúni í Dalvíkurhreppi í Eyjafjarðarsýslu. 

Framangreind samþykkt hreppsnefndar Dalvíkurhrepps staðfestist hér með til 

að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 5. maí 1970. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. a 
Jón Thors. 

Nr. 108. 
REIKNINGUR 

Framleiðnisjóðs landbúnaðarins. 

Efnahagsreikningur 31. desember 1969. 

  

Eignir: 
1. Innstæða hjá Búnaðarbanka: 

a. Ráðstafað ........00.0200000 0 kr. 6 700 000.00 
b. Óráðstafað ...........00.0.0. 0. — 6573 609.10 

kr. 13 273 609.10 
2. Skuldabréf f. lánum ..........000.0 0000 ner — 17612484.85 

  

Kr. 30 886 093.95
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Skuldir: 

  

  

  

1. Höfuðstóll .................00. 0. kr. 30 536 093.95 
2. Viðskiptamenn (ógr. styrkir) ..........0..0.0..0... 0... — 350 000.00 

Kr. 30 886 093.95 

Rekstrarreikningur 1969 

Tekjur: 
Í. Ríkissjóðsframlag ...............0..00.0.00.00.. 0. kr. 10 000 000.00 
2. Vextir af lánum ...............000..... 00 — 614 334.60 
3. Vextir af innstæðum .............0.....0..0.000 00 — 784 468.00 
4. Lántökugjald ...........00.0.0.0.00... — 72 800.00 

Kr. 11 471 602.60 

Gjöld 
1. Kostnaður ....................0...00 0. kr. 147 800.00 
2. Styrkveiting ..................0.......02 0. —- 350 000.00 
3. Til höfuðstóls „...........0.0...000 0 — 10 973 802.60 

Kr. 11 471 602.60 

Nr. 109. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Símonar Bjarnarsonar Dalaskálds og 

Margrétar Sigurðardóttur konu hans fyrir árið 1968. 

  

Tekjur: 
Frá fyrra ári: 

1. Spariskírteini ................00.0.0.... 2. kr. 16 000.00 
2. Innstæða í bók nr. 25505 .................0000 00. —  $124.63 
3. Vextir 1968 ..................... 000 — 281.22 

Kr. 19 405.85 

Gjöld 
Til næsta árs: 

1. Spariskírteini .....................0... 000. kr. 16 000.00 
2. Innstæða í bók nr. 25505 í Búnaðarbanka Íslands .............. — 3405 85 

  

Kr. 19 405.85 
Helga Guðmundsdóttir, Gilhaga. 

Reikning þennan hef ég endurskoðað og geri ekki athugasemd aðra en þá, að 
vextir af spariskirteinum eru ekki færðir og ekki vitað um, hvað þeir eru. 

Björn Egilsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Símonar Bjarnarsonar Dalaskálds og 

Margrétar Sigurðardóttur konu hans fyrir árið 1969. 

  

Tekjur: 
Frá fyrra ári: 

1. Spariskírteimi ............0.022020000 ner kr. 16 000.00 
9. Innstæða í bók nr. 25505 í Búnaðarbanka Ísl., Sauðárkróki .... — 3405.85 
3. Vextir 1969 ..........2.0.0.. sess — 306.53 

Kr. 19 712.38 

Gjöld 
Til næsta árs: 

1. Spariskirteini .............002002.00 0200 kr. 16 000.00 
2. Innstæða í bók nr. 25505 ...........0.00. 0... sess — 3712.38 

  

Kr. 19712.38 
Helga Guðmundsdóttir, Gilhaga. 

  

  

Endurskoðað. 
Björn Egilsson. 

Nr. 111. 

REIKNINGUR 

Iðnlánasjóðs fyrir árið 1969. 
Iðnlánasjóður. 

Rekstursreikningur árið 1969. 

Gjöld: 
Vextir ..........00.00 000. sn ss kr. 15 246 118.67 
Reksturskostnaður ............0.202200 00. .n sr — 2613 059.55 
Framlag til hagrannsókna og fl. í þágu iðnaðarins ................ — 878 750.00 
Afskrifað af áhöldum ...............00.000 0. sess — 108 723.00 
Tekjuafgangur ................0.002 2. 0n0 — 69 641 466.88 

Kr. 78 488 118.10 

Tekjur 
Iönlánasjóðsgjald: 

Álagt 1968 ...........0000 0 en kr. 6 800 000.00 
— 1969 .........0.00 0000 —- 30 900 000.00 

kr. 37 700 000.00 
Framlag ríkissjóðs samkv. fjárl. .............00.0 0000... — 10 000 000.00 
Vextir ..........2.22.0.0 20 ns. — 30 788 118.10 

  

Kr. 78 488 118.10 

B55
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Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1969 

Eignir: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vélalán 1. janúar 1969 ........0.00.000000000.. kr. 103 936 821.64 
- Útlán 1969 .........00..0.0.0 000. — 47 721 000.00 

kr. 151 657 821.64 
—- Afborganir 1969 .............00..0. 0. — 32 965 282.02 

kr. 118 692 539.62 
Byggingarlán 1. janúar 1969 .............. kr. 162 885 606.40 
-k Útlán 1969 .......000.0. 000. — 57 300 000.00 

kr. 220 185 606.40 
—- Afborganir 1969 ..........000.00.0...... — 10 745 209.19 

— 209 440 397.21 
Lán vegna breytinga á lausaskuldum 1.janúar . kr. 48 316 996.58 
 Utlán 1969 .............0000 0000. — 23 350 000.00 

kr. 71 666 996.58 
—- Afborganir 1969 ............00...000..... — 8316 977.60 

— 63 350 018.98 
Hagræðingalán 1. janúar 1969 .............. kr. 9500 000.00 
=- Afborganir 1969 .„..........00000000 00... —- 310 672.00 

— 9189 328.00 
Verðbréfaeign og víxlar ......................00. 00 — 18 887 984.55 
Innstæður á bankareikningi ................ kr. 5576 492.76 

do. vegna gjaldfallinna lausaskulda ...... —  10199350.00 
— 15 775 842.76 

Áhöld og húsbúnaður .............0........ kr. 582 694.00 
Afskrifað áður .............. kr. 74.000.00 
— 1969 20.00.0000... — 108 723.00 

— 182 723.00 

— 399 971.00 
Vélar ......0000000 0 — 9418.03 

Kr. 435 745 500.15 

Skuldir: 
Framkvæmdasjóður Íslands ............00....000.0. 000. kr. 100 552 658.00 
Skuldir í viðskiptabönkum .............000.0000 00. — 26933 333.36 
Sérskuldabréfalán: 

Vegna lausaskuldalán .................... kr. 65 130 000.00 
Vegna hagræðingalána .................. — 10515 000.00 

—- 75 645 000.00 
Stofnsjóður 1. janúar 1969 .................. kr. 172 973 041.91 
Tekjuafgangur samkv. rekstursreikningi .... —- 59641466.88 

— 232 614 508.79   

  

- 435 745 500.15



433 Nr. 111. 

  

  

  

  

  

  

Veiðarfæradeild. 

Rekstursreikningur árið 1969 

Gjöld: 
Vextir ............200 00. kr. 387 750.00 
Tekjuafgangur ................2.0 02 .0rsen rr — 2514 826.00 

Kr. 2902 576.00 

Tekjur 
Verðjöfnunargjald ................2020200.0.esrn ss kr. 2099 403.80 
Vextir ...........0.20. 0. —  792372.20 
Þóknun ...........2.20 0... sn sess — 10 800.00 

Kr. 2 902 576.00 

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1969 

Eignir: 
Skuldabréf ................2.202 0... see kr. 10 000 000.00 

Inneign á hlr. 1740 ...............00 00... — 4434 248.70 

Veiðarfæralán 1. janúar 1969 .............. kr. 4 950 000.00 
—k Útlán 1969 ...........0000. 0... 0... — 540 000.00 

kr. 5 490 000.00 
—- Afborganir „..............00 0 — 177 833.70 

— 5312 166.30 

Kr. 19 746 415.00 

Skuldir: 
Framkvæmdasjóður Íslands .............0...000.0 0000. kr. 6000 000.00 

Höfuðstóll pr. 1. janúar 1969 .............. kr. 11 231 589.00 
Tekjuafgangur samkv. rekstrarreikningi ... —- 2514 826.00 

Höfuðstóll 31. desember 1969 .............0. 0000... — 13 746 415.00 
  

Kr. 19 746 415.00 
Reykjavík, 16. febrúar 1970. 

IÐNLÁNASJÓÐUR 

Framkvæmdastjórnin 

Bragi Hannesson. Pétur Sæmundsen. 

Reikning þennan höfum við yfirfarið ásamt fylgiskjölum, borið hann saman 
við bækur sjóðsins, svo og athugað bækur sjóðsins, útlán, verðbréf og bankainn- 
stæður og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 10. marz 1970. 

Bjarni Björnsson. Otto Schopka. 

Með vísun til yfirlýsingar endurskoðenda Iðnlánasjóðs samþykkir stjórn sjóðsins 
reikningana. 

Reykjavík, 10. marz 1970. 

Tómas Vigfússon. Gunnar J. Friðriksson. Helgi H. Eiríksson.



Nr. 112. 434 

  

  

  
  

  

  

  
  

  

REIKNINGUR 

Minningargjafasjóðs Landspítala Íslands 1969. 

Tekjur 
1. Eign sjóðsins 1. janúar 1969 ...........0..0.0 000... nn kr. 8787 775.46 
2. Minningargjafir afhentar árið 1969 ....... kr. 6 275.00 
3. Samúðarskeyti Landssímans ............... — 1649 161.50 

— 1655 436.50 
4. Greiddir vextir 1969 .............0..0000 ns — 811 742.96 
ð. Til jafnaðar gjaldalið 3 .................02 0000... — 5 000.00 

Kr. 11 209 954.92 
Gjöld 

1. Styrkveitingar til sjúklinga 1969 ............20000 000... 000... kr 864 000.00 
2. Önnur gjöld sjóðsins, sbr. fskj. 190 .........0..00..00 000... — 76 581 50 
3. Útdregið Sogsvirkjunarbréf 1951 .........0...0..0.0 0000... — 5 000.00 
4. Eign sjóðsins 1. janúar 1970: 

a. Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands .... kr. 19 000.00 
b. Veðdeildarbréf Landsbankans, 15. fl... — 20 000.00 
c. Bankainnstæður ....................... — 10 225 373.42 

— 10264373.42 

Kr. 11 209 954.92 

Steinunnararfur. 

Tekjur: 
Eign sjóðsins 1. janúar 1969 ................0.000 00... n nn kr. 58 247.38 
Afgjald eftir hálfa jörðina Haga 1967— 1968 ..........0.00000000.000.0. — 1000.00 

Vextir í Söfnunarsjóði 1968 ...........0.0.00.00000000.. kr. 729.26 
Vextir í Landsbankanum .............0...00 0. 0000... — 449341 

— 5222.67 

Kr. 64 470.05 
Gjöld 

Eign sjóðsins 1. janúar 1970: 
Hálf jörðin Hagi í Skorradal ...................... kr. 1050.00 
Í Söfnunarsjóði, aðaldeild nr. 460 ................ — 71 919.65 

Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5461 .......... — 55 500.40 

kr. 64 470.05 

Kr. 64 470.05 

Minningargjöf um Hans Natansson og Kristínu Þorvarðsdóttur. 

Tekjur: 
Eign sjóðsins 1. janúar 1969 ...............0.000000 000... kr. 16 769.05 
Vextir og vaxtabætur í Söfnunarsjóði 1968 .............000000.000.... —  1638.89 

Kr. 18 407.94
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Eign sjóðsins 1. janúar 1970: 
Í Söfnunarsjóði, aðald. nr. 456 ...........2000. 00... en. kr. 18 407.94 

  

Kr. 18 407.94 

Minningargjöf um Jóhann Guðmundsson og börn hans: Stefán, Ólafíu, 

Elísabetu, Sveinbjörn og Steinunni. 

  

Tekjur 
Eign sjóðsins Í. janúar 1969 .........200..0 0000 e.s nn kr. 19 686.68 
Vextir í Búnaðarbankanum .............0200 0000 nennessn — 1771.72 

Kr. 21 458.40 

Gjöld: 
Eign sjóðsins 1. janúar 1970: 

Í Búnaðarbankanum, sparisjóðsbók nr. 60749 .........0000000... kr. 21 458.40 
  

Kr. 21 458.40 

Minningargjöf um Hans Wíum sýslumann. 

  

Tekjur: 
Eign sjóðsins Í. janúar 1969 ............0.0000. 00 en enne nn kr. 10577.00 
Vextir í Landsbankanum ............00000 000. sn sn  — 951.90 

Kr. 11528.90 

Gjöld: 
Eign sjóðsins 1. janúar 1970: 

Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 6468 .........0.000 00. 00... kr. 11 628.90 
  

Kr. 11528.90 

Minningargjöf um Þórunni Jónassen. 

  

Tekjur: 
Eign sjóðsins 1. janúar 1969 ...............0.00.00 00. ns. kr. 21 681.90 
Vextir í Landsbankanum .................0. 0... even ss —  1951.30 

Kr. 23 633.20 

Gjöld: 
Eign sjóðsins 1. janúar 1970: 

Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5469 ........0..00000. 0000... kr. 23 633.20 
  

Kr. 23 633.20
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Minningargjöf um Vigfús G. Melsted. 

Eign sjóðsins 1. janúar 1969 ..........0020000 0. enn enn kr. 13 811.12 
Vextir í Landsbankanum ..............20000 000. en enn — 1242.98 

  

' Kr. 15 054.10 
Eign sjóðsins 1. janúar 1970: 

Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 4562 ........0..0.000. 00... kr. 15 054.10 
  

Kr. 15 054.10 

Minningargjöf um Guðbjörgu Þorsteinsdóttur. 

Tekjur: 

  

  

  

   

Eign sjóðsins Í. janúar 1969 ...........0.0000.0 senn vesen kr. 46 740.86 
Vextir í Landsbankanum .............20000.. sessa — 4 206.64 

Kr. 50 947.50 
Gjöld: 

Eign sjóðsins 1. janúar 1970: 
Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5467 ........0000000000. 000... kr. 50 947.50 

Kr. 50 947.50 

AR A A að: AR hið Þúfa: 
Minningargjöf um "Gísla Oddsson skipstjóra. 

Tekjur: 
Eign sjóðsins 1. janúar 1969 ...........0.0..0 0... sn nn sn kr. 38 963.56 
Vextir í Landsbankanum ............0000..0 e.s never —  3506.64 

|: Kr. 42 470.20 
Gjöld: 

Eign sjóðsins 1. janúar 1970: 
Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5466 ...........0.00..00.00.. kr. 42 470.20 

  

Kr. 42 470.20 

Minningarsjóður Guðjóns Björnssonar og Guðlaugar Jónsdóttur. 

  

  

Tekjur: 
1. Eign sjóðsins 1. janúar 1969 .............00%. 0... s.n kr. 217 222.51 
2. Vextir af Sogsvirkjunarbréfi 1961 .............. kr. 300.00 

Vextir í Landsbankanum ...................... — 19534.59 
— 19834.59 

3. Útdregið Sogsvirkjunarbréf 1951 ............000. 0000... — 5000.00 

Kr. 242 057.10 
Gjöld: 

1. Til jafnaðar tekjulið 3 ..............20000.00 nr kr.  5000.00 
2. Eign sjóðsins 1. janúar 1970: 

Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5471 ........ kr. 237 057.10 
— 237 057.10   

  

Kr. 242 057.10
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Sjóður Marsíbilar Ilugadóttur. 

  

Tekjur 
Eign sjóðsins 1. janúar 1969 .............2..0.00 0... nn sr kr. 52 026.06 
Vextir í Landsbankanum ..............0..02 000 0ne nn — 4682.34 

Kr. 56 708.40 

Gjöld: 
Eign sjóðsins 1. janúar 1970: 

Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5463 .........000000. 000... kr. 56 708.40 
  

Kr. 56 708.40 

Reykjavík, 9. janúar 1970. 

Ragnheiður Jónsdóttir. 

Við undirritaðar höfum yfirfarið reikninga þessa, borið þá saman við tilheyr- 
andi skjöl og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 14. janúar 1970. 

  

Sigríður Brynjólfsdóttir. María Sigurðardóttir. 

Nr. 113. 

REIKNINGUR 

sjóðsins Gerðuminning árið 1969. 

Tekjur 
Eign sjóðsins 1. janúar 1969 ..............0..000 00... kr. 117 350.81 
Minningargjafir afhentar 1969 ...............0..0.00 2000. n nn — 300.00 

1. Gjöf þriggja bekkjarsystra í Húsmæðrakennara- 
skólanum ..........0220000 000. kr. 1200.00 

Gjöf bekkjarsystra í Kvennaskólanum í Rvík .... — 5000.00 
Gjöf bekkjarsystra í tilefni af 25 ára brautskrán- 

ingarafmæli þeirra úr H.KÍ. 1969 .......... — 9 000.00 

— 15 200.00 
2. Vextir í Landsbankanum, viðskiptabók .......... kr. 11 083.66 

Vextir í Landsbankanum, sparisjóðsbók .......... — 181 60 
Vextir í Utvegsbankanum, bankabók ............ —- 6.00 

— 11271.26   

  

Kr. 144 122.07
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Gjöld: 
Eign sjóðsins 1. janúar 1970: 

Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5470 ........0.0000 0000... kr. 143 848.70 
Í Útvegsbankanum, bankabók nr. 10081 .......0000000000.00.... 273.31 

  

Kr. 144 122.07 
Reykjavík, 14. janúar 1970. 

Ragnheiður Jónsdóttir. 

Við undirritaðar höfum í dag farið yfir reikning sjóðsins ásamt tilheyrandi 
fylgiskjölum og höfum ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 7. febrúar 1970. 

  

Anna Giísladóttir. Guðrún Markúsdóttir. 

Nr. 114. 

REIKNINGUR 

Barnaspítalasjóðs Hringsins árið 1969 

Rekstrarreikningur. 

Tekjur: 
I. Áheit og gjafir ...................0.. 00 kr. 105 364.60 

II. Seld minningarkort: 
1. Veræzl. Blómið .............0.0.0. 00... kr. 143601.00 
2. Þorsteinsbúð .............000000.0...0.. — 52 288.00 

3. Wilhelm Norðfjörð ...........00.0..... — 13 529.00 
4. Vesturbæjar apótek .................... —- 12 685.00 
ð. Aðrir ........000 ns —- 27 516.00 

— 249619.00 

IT. Vextir: 

1. Af skuldabr. Ólu Þorleifsdóttur ........ kr. 2 830.00 

2. — — Ingólfs Hanness. ................ — 3 740.00 
3. — — Guðna Þórðarsonar .............. — 10 442.00 

4. — — Kárastíg 12 ..............0...0.... — 53 676.00 
ö. Landsbankabók nr. 1977 ..........0...... — 44 015.34 
6. — — 1449 ..........00 000 — 85 806.32 
7. — — 7394 ......... 0 —  191277.40 
8. — — 25087 .......00 0 — 12 429.44 
9. — ávb. nr. 54506 ..........000.000000... — 1 068.72 

10. — nr. 2411 ..........000 0 — 6 745.10 
11. Iðnaðarb. Íslands nr. 20963 .........0.... — 507.00 

12. Búnaðarbanki Íslands nr. 47058 ......... — 9 420.33 
13. — — — 41930 ......000 00 — 1126.93 
14. Veræzlunarbanki Íslands nr. 630845 ........ — 282.90 

— —  423367.48  
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IV. Ýmsar tekjur: 
1. Kaffisala, bazar o. fl. ...............0... kr. 228418.50 
2. Vörukaup og kostnaður ................ — 63 682.60 

— 164 735.90 

V. Söfnun í sparibauka á flugvöllum ......0..0.000. 0... 0... — 31 092.00 

Kr. 974178.98 

Gjöld 
I. Ýmis kostnaður: 

1. Endurskoðun og ársuppgjör ............ kr. 7 500.00 
2. Prentun og umslög .................... — 14 740.00 
3. Auglýsingar ..........0.00%0 0000... — 4 910.00 
4. Húsaleiga .............0000000 000. — 30 000.00 
ð. Gjafir „........0....000. 00 — 2 620.00 
6. Erfðaskattur o. fl. vegna Kárastigs 12 ... — 12 055.10 
7. Ýmislegt ..............0....0 0... — 976.60 

kr.  72801.70 
II. Yfirfært tillag til Kvenfélags Hringsins vegna gjafar til stækk- 

unar kvensjúkdóma og fæðingardeildar Landspítalans ........ —  100000.00 
III. Nettó tekjur ..................00000 0000 —  801377.28 

Kr. 974178.98 

Efnahagsreikningur. 

Eignir: 
I. Verðbréf: 

1. Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands ...... kr. 500.00 
2. Skuldabréf vegna Óðinsgötu 30 .......... —  200000.00 
3. — — Ólu Þorleifsd. ..................... — 35 000.00 
4. — — Ingólfs Hannessonar .............. —- 44. 000.00 
5. — -— Kárastígs 12 ...................... — 540 000.00 

— kr. 819500.00 
II. Bankainnstæður: 

1. Landsbankabók nr. 1977 ................ kr. 986 440.70 
2. — — 1449 „......0..... 0 — 1410 934.80 
3. — — 1394 20... — 2432 364.00 
4. — — 25087 .........0.0 0 —  172582.00 
5. Búnaðarbanka Ísl. nr. 47053 ............. —  410711.70 
6. — 1230 20... — 17 226.40 
7. Verælunarbanki Ísl. nr. 630845 ............ — 15 282.90 
8. Tðnaðarbanki Ísl. nr. 20963 ............... — 10 507.00 
9. Landsbanki Ísl. ávb. nr. 54506 ............ — 58 072.10 

— 5514 121.60 
HI. Vextir af skuldabréfi vegna Óðinsgötu 30 ................000... — 15 000.00 
IV. Plastblóm ..............220000sne err —- 78 973.20 

Kr. 6 427 594.80
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Skuldir: 
1. Höfuðstólsreikningur: 

L is 

1. Hrein eign skv. efnahagsreikningi 1968 .. kr. 5626 217.52 
2. Nettó tekjur skv. rekstrarreikningi ........ —  801377 28 

  kr. 6 427 594.80 
  

Kr. 6 427 594.80 

Framanskráðan rekstrar- og efnahagsreikning ársins 1969, hef ég endurskoðað 
og ekkert fundið athugavert. 

Nr. 

11. 

Ég hef sannreynt að bankainnstæður og verðbréf eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 28. apríl 1970. 

pr. RAGNAR Á. MAGNÚSSON, löggiltur endurskoðandi 

Gunnar Hjaltalín. 

115. 
REIKNINGUR 

Áhaldasjóðs Barnaspítalasjóðs Hringsins árið 1969 

  

  

Tekjur: 
„ Yfirfært frá fyrra ári: 

1. Landsbankabók nr. 5797 ......0.00.2000000... kr. 66 282.51 
Vextir: 

1. Af Landsbankabók nr. 5797 .........00...0... — 5965.39 

kr. 72 247.90 

Kr. 72 247.90 

Gjöld 
Yfirfært til næsta árs: 

Landsbankabók nr. 5797 ............20022 000 kr. 72 247.90 
  

Kr. 72 247.90 

Framanskráðan tekju- og gjaldareikning fyrir Áhaldasjóð Barnaspítalasjóðs 
Hringsins, hef ég endurskoðað. 

Ég hef sannreynt að bankainnstæða er fyrir hendi. 

Reykjavík, 28. apríl 1970. 

pr. RAGNAR Á. MAGNÚSSON, löggiltur endurskoðandi 

Gunnar Hjaltalín.
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REIKNINGUR 

Jólaglaðnings og hjálparsjóðs Gunnlaugs Bjarna árið 1969. 

Tekjur: 
I. Yfirfært frá fyrra ári: 

1. Söfnunarsjóðsbók nr. 826 ........0000000.... kr. 215 115.40 
2. Skuldabréf Byggingarsamvinnfél. prentara ... — 25 000.00 

kr. 240 115.40 
Il. Gjöf ...........0022 000. —  5000.00 

TIl. Vextir: 
1. Af skuldabréfum ........0.0000. 0000... kr.  1750.00 
2. — söfnunarsjóðsbók ..........00000.00 0... — 20811.59 

— 22561.59 

Kr. 267 676.99 

Gjöld 
I. Yfirfært til næsta árs: 

1. Söfnunarsjóðsbók nr. 826 .........00000000.0.. kr. 242 676.99 
2. 7% skuldabréf Byggingarsamvinnufélags prent- 

ara nr. 384, 380, 378, 377, 879 20.00.0000 — 25 000.00 
kr. 267 676.99   
  

Kr. 267 676.99 

Framanskráðan tekju- og gjaldareikning ársins 1969, fyrir Jólaglaðnings og 
hjálparsjóð Gunnlaugs Bjarna, hef ég endurskoðað. 

Ég hef sannreynt að bankainnstæður og verðbréf eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 28. apríl 1970. 

pr. RAGNAR Á. MAGNÚSSON, löggiltur endurskoðandi 

Gunnar Hjaltalin. 

  

Nr. 117. 

REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Gunnars Jakobsen, árið 1969 

Tekjur: 
I. Yfirfært frá fyrra ári: 

1. Söfnunarsjóðsbók nr. 421 .........0.00.000.0.... kr. 23 680.67 
2. — — 578 200... — 13 488.02 

kr. 37 168.69 
II. Vextir: 

1. Af söfnunarsjóðsbók nr. 421 .................. kr. 2314.10 
2. —— 78 2... — 1260.00 

— 3574.10   

  

kr. 40 742.79
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Gjöld 
I. Yfirfært til næsta árs: 

1. Söfnunarsjóðsbók nr. 421 .......0.000. 0 kr. 24 873.77 
2. — 72 2... — 15 869.02 

  kr. 40 742.79 
  

kr. 40 742.79 

Framanskráðan tekju- og gjaldareikning ársins 1969, fyrir Minningarsjóð Gunn- 
ars Jakobsen, hef ég endurskoðað. 

Ég hef sannreynt að bankainnstæða er fyrir hendi. 

Reykjavík, 28. apríl 1970. 

pr. RAGNAR Á. MAGNÚSSON, löggiltur endurskoðandi 

Gunnar Hjaltalin. 

  

  

  

Nr. 118. 

REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Kristínar V. Jakobsen árið 1969. 

Tekjur: 
I. Yfirfært frá fyrra ári: 

1. Söfnunarsjóðsbók nr. 799 ........0..2.00 0000... kr. 22 335.39 
2. —— 571... — 20 630.87 

kr. 42 966.26 
IT. Vextir: 

1. Af söfnunarsjóðsbók nr. 799 ........20000000.. kr. 2121.86 
2. 71 0... — 1932.53 

— 4 054.39 

Kr. 47 020.65 
Gjöld 

I. Yfirfært til næsta árs: 
1. Söfnunarsjóðsbók nr. 799 .........0.0000000000.. kr. 23 043.25 
2. 871... — 23 977.40 

  kr. 47 020.65 
  

Kr. 47 020.65 

Framanskráðan tekju- og gjaldareikning ársins 1969, fyrir Minningarsjóð Krist- 
ínar V. Jakobsen, hef ég endurskoðað. 

Ég hef sannreynt að bankainnstæða er fyrir hendi. 

Reykjavík, 28. apríl 1970. 

pr. RAGNAR Á. MAGNÚSSON, löggiltur endurskoðandi 

Gunnar Hjaltalin.
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REIKNINGAR 

Verzlunarbanka Íslands h.f. fyrir árið 1969. 

Rekstursreikningur ársins 1969. 

Gjöld: 
Reksturskostnaður bankans: 

  

Nr. 119. 

  

  

  

Laun ......0..00 0000 0n nn kr. 13 856 276.00 
Annar kostnaður ........000000000.00. — 7115 639.50 

kr 21 631 915.50 

Greiddir vextir ............200.0 0... sen — 57 909 469.60 
Afskrifað ..........2.0...00. ee — 1313 528.60 
Lagt í varasjóð .........0.00.20000. 00 — 3 602 000.10 
Óráðstafaður tekjuafgangur ................0000. 000... — 1581 938 60 

kr.  86038852.40 

Tekjur 
Forvextir „............2.00..0 sens kr 40 951 344.90 
Vextir af bankainnstæðu og verðbréfum ..........000.00.000.00. — 25 053 884.10 
Vextir af yfirdrætti hlaupareiknings ............000.000 0000... —- 10 745 392.50 
Aðrar tekjur ............0.000. 00... e0 ens — 9 244 367.70 
Óráðstafaður hagnaður frá fyrra ári „..............0000.0.0..00. — 43 863.20 

kr.  86038852.40 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1969. 

Eignir: 
Fasteignir ...............0000. 0000 kr 34 200 000.00 
Áhöld og innanstokksmumir ................0 0000... — 4 350 000.00 
Verðbréf ..............00000 sess —  164376 856.10 
Víxlar .........2.2.000 00. — 4714 114 797.90 
Skuld í hlaupareikningi ..............000.00 000. n 0 — 181 487 164.60 
Ógreiddir vextir ................0.. 0. — 9 095 966.50 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ..........0.0000.0.00.. —- 10 575 130.00 
Ýmsir skuldunautar ..........0.0..00..vn snus — 1120 824.00 
Innstæða í Seðlabanka á bundnum reikningi .................. — 166 117 000.00 
Innstæður í bönkum ...........0.00 0000 ene — 3 554 475.90 
Verzlunarlánasjóður ...........002000 00... — 6 000 000.00 
Ógreitt hlutafé ..............0.00..nnnnnn rr — 4 563 280.00 
Sjóður .............2000.. ner — 3 710 960.60 

Kr. 1013 265 455.60 
Skuldir: 

Hlutafé ............... 0000... kr 30 000 000.00 
Varasjóður ...........22020.0... sn — 24 000 000.00 
Verðbréf til endurlána ..............20200 000. ee sn vn — 3 900 000.00 
Verzlunarlánasjóður ...............0.000.0 0... sn — 38 133 329.00 
Innstæður í sparisjóði ...........0.000020 0000. .n nn — 798 782 016.50 
Innstæður í hlaupareikningi ................0.0200.......0.... - 97 632 742.80 
Fyrirfram greiddir vextir — 7 356 460.40 KRR KK
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Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ..............00.. 000. — 10 575 130.00 
Arður 1967 ..............0020 000 — 291 610.00 
Arður 1968 ...........22 0000 00 nn — 467 603.00 
Ýmsir kröfuhafar .....................0. — 544 625.30 
Yfirfært til næsta árs ..........00.....0...... — 1581 938.60 

  

Kr. 1013 265 455.60 
Reykjavík, 15. janúar 1970. 

Höskuldur Ólafsson. Tryggvi Árnason. 

Framanritaða reikninga Verzlunarbanka Íslands hf. fyrir árið 1969 höfum við 
endurskoðað og vottum að reikningarnir eru í fullu samræmi við bækur bankans. 
Einnig höfum við á árinu sannreynt, að birgðir bankans af víxlum og verðbréfum 
eru fyrir hendi, svo og aðrar eignir hans. 

Reykjavík, 9. febrúar 1970. 

Pétur Pétursson. Jón Helgason. Sveinn Björnsson. 

Framanskráða, endurskoða reikninga Verzlunarbanka Íslands hf. fyrir árið 
1969 hefur bankaráð samþykkt á fundi sínum í dag. 

Reykjavík, 27. febrúar 1970. 

Þ. Guðmundsson. Magnús J. Brynjólfsson. V. H. Vilhjálmsson. 

Reikningsyfirlit pr. 30. júní 1969. 

Eignir 
Fasteignir ..................... 0. kr. 34 200 000.00 
Áhöld og innanstokksmumir .............0.0.0... 00. — 5 217 795.10 
Verðbréf ............0.0..0.0 0000. — 147 783 492.27 
Ógreitt hlutafé ..........0...... — 7 410 500.00 
Víxglar ..........00.0..0.. 00 —  423559 086.21 
Skuld í hlaupareikningi ................00..00.. 00... —  107538 665.73 
Ógreiddir vextir ...........0..0....... — 7 017 148.80 
Ýmsir skuldunautar ............0.....0.0. — 1 763 674.35 
Reksturskostnaður ...............0.....000 00. —- 9 820 504.37 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ...................... — 3 052 260.00 
Innleystar ávísanir ...................0. 00. - 14 524 805.59 
Bankainnstæða .................2.00.0000 000 — 1610 737.16 
Stofnkostnaður útibúa ............00....000 0000... -- 1008 000.00 
Bundin innstæða vegna bindiskyldu .............0.00.00000.... — 154 005 000.00 
Rekstur fasteignar ....................0 0000. —- 283 634.90 
Framlag til Verzlunarlánasjóðs ............0..0....000.0 000 — 4 000 000.00 
Útibú bankans ......00..00000.. — 51 835 834.36 
Sjóður ..........00000 0. — 24 215 424.09 

  

Kr. 998 846 562.93
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Skuldir: 

Hlutafé „............000 00... kr. 30 000000.00 
Varasjóður ............0.0000. 0000 enn — 20 225 600.00 
Innstæður Í sparisjóði ............02000000.. 0. enn —  729140323.90 
Innstæður í hlaupareikningi .............0.2.000 0000... — 67 972 499.39 
Fyrirfram greiddir vextir ............22000 000... kr. 30 000 000.00 
Forvextir af vixlum ..............0000 0000 — 19 582 285.25 
Vextir af yfirdrætti á hlaupareikningi ...............0...00... — 4 037 298.13 
Aðrar vaxtatekjur .............200.00 0000 — 3 408 527.51 
Ýmsar tekjur ........0.0.0%2000 0. — 3 931 679.70 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ............0...0 00... 0... — 3 052 260.00 
Ýmsir kröfuhafar ..............2...0.. 020... rn — 2 477 494.65 
Verzlunarlánasjóður ...............000. 00 0ene nn -- 31 066 657.00 
Óráðstafaður hagnaður ...........0....00000. s.n — 43 863.21 
Útibú bankans ...........2.000.. 0 — 44 096 754.46 
Bankaskuldir ..............0.0.0. 0... — 20 535 649.73 
Verðbréf til endurlána ............0000%2 0000. nn nn — 13 100 000.00 
Arður 1967 ...........0..00.. 0. nes — 367 350.00 
Arður 1968 .............00 00... — 700 775.00 

  

Kr. 998 846 562.93 

VERZLUNARBANKI ÍSLANDS HF. 

Höskuldur Ólafsson. Tryggvi Árnason. 

7. júlí 1970. Nr. 190. 

Bréf menntamálaráðuneytisins um bindindiseftirlit í skólum. 

Við bréf menntamálaráðuneytisins, nr. 212, dags. 16. september 1950, varðandi 
fyrirmæli um, að ekki megi hafa um hönd áfengi á skemmtunum eða fundum Í 
skólahúsnæði, bætist eftirfarandi málsgrein: 

Nú er skólahús notað til hótelrekstrar að sumarlagi, meðan skóli starfar 
ekki, og gilda þá eigi framangreind ákvæði um bann við því, að vin sé haft um 
hönd í húsum skólans. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 227 9. ágúst 1968, um slátrun, 

mat og meðferð sláturafurða. 

1. gr. 
Tóöluliður 2 í 20. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
2. Alikálfakjöt. 

Skrokka af kálfum á aldrinum frá 3 til 12 mánaða aldurs skal meta og merkja, 
sem hér segir: 

a. 

b. 

AK 1. séu skrokkarnir vel holdfylltir, einkum í lærum og hrygg, nægilega 
feitir og vel útlítandi. 

Sé um að ræða vel alda kálfa á aldrinum 3 til 4 mán., sem einungis hafa 

verið fóðraðir á mjólk og kjarnfóðri, skal merkja skrokkana — AK 1 Úrval — 
enda séu þeir vel holdfylltir, einkum á lærum og hrygg, kjötið ljóst og mjög 
fallegt í útliti. 
AK II. séu skrokkarnir allvel holdfylltir og ógallaðir í útliti. 
AK TTT. holdlitla skrokka og lakari að útliti. 

2. gr. 
Töluliður 3 í 20. gr. orðist svo: 
3. Ungneytakjöt. 
Skrokka af ungneytum — nautum, uxum og geldum kvígum, frá 1 til 2% árs 

skal meta og merkja, sem hér segir: 
a. 

b. 

UN L séu skrokkarnir vel holdfylltir einkum í lærum og hrygg, hæfilega feitir 
og gallalausir að útliti. 

Áberandi vel holdfyllta skrokka, einkum á ganglimum og hrygg, aðeins af 
holdanautablendingum, hæfilega feita og fallega í útliti, skal merkja UN I H. Þó 
skal merkja skrokka af holdanautablendingum, á aldrinum 16 til 24 mán., er vega 
minnst 150 kg. mjög vel vöðvafyllta, hæfilega feita og fallega í útliti UN I H 
Úrval, enda hafi viðkomandi gripir verið fóðraðir á góðu gras- og heyfóðri 
ásamt kjarnfóðri að minnsta kosti 90 daga fyrir slátrun og hafðir við hús þann 
tíma allan. 

UN I. af holdþynnri gripum en krafizt er í a. lið og einnig mjög feita skrokka, 
en þó vel útlítandi. 

Skrokka af kvígum allt að 2% árs, sem borið hafa einum kálfi og litið 
eða ekkert hafa mjólkað má merkja UN 1. séu skrokkarnir vel holdfylltir og 
fallegir í útliti. 
UN HI. holdlitla skrokka og lakari að útliti. 

Reglugerðarbreyting þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 30 28. apríl 1966, um 
meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum, og öðlast gildi þegar í stað. 

Landbúnaðarráðuneytið, 12. júní 1970. 

Ingólfur Jónsson. FR 

Þorv. K. Þorsteinsson.
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REGLUR 

um úthlutun styrkja af fé því, er veitt er á fjárlögum 1970 til að 

jafna aðstöðu nemenda í strjálbýli til framhaldsnáms. 

Tilgangur styrkjanna er: 
a) að bæta aðstöðu þeirra framhaldsskólanemenda, er verulegan ferðakostnað 

hafa vegna náms. 
bh) að bæta aðstöðu framhaldsskólanemenda, er verða að dvelja við nám fjarri 

heimilum sínum, án þess að eiga kost á skólaheimavist. 

Framhaldsskólar eru: 

a) Gagnfræðastigsskólar ofan skyldunáms. 
b) Menntaskólar. 

c) Kennaraskólar. 

d) Sérnámsskólar. 

Veittir skulu tvenns konar beinir styrkir til framhaldsskólanemenda, — ferða- 
styrkir og dvalarstyrkir. 
Auk þess skal framhaldsskólum, þar sem aksturskostnaður fellur ekki undir 
ákvæði 20. gr. laga nr. 49/1967, veittur styrkur til skipulagðs aksturs að skól- 
anum. 

Ferðastyrkir, allt að þremur fjórðu, eru veittir vegna ferðakostnaðar nemenda 

frá dvalarstað hans innanlands við byrjun skólaárs að skóla, og frá skóla að 

dvalarstað innanlands við lok skólaárs. 
Fyrir skólaárið 1969/70 er lágmarksviðmiðun kr. 400.00. 

Dvalarstyrkir eru veittir þeim nemendum, er verða að dvelja utan heimila sinna, 
án þess að eiga kost á skólaheimavist. Fyrir skólaárið 1969/70 er hámark 
dvalarstyrks kr. 1200 á mánuði. Miða skal við nauðsynlegan dvalartíma á skóla- 
stað vegna námsins, að meðtöldum skólafríum. 

Við úthlutun dvalarstyrkja koma að jafnaði þeir framhaldsskólanemendur einir 
til greina, er sækja nám í skóla, er kennir hverjum nemanda að minnsta kosti 
30 stundir á viku, og eigi skemur en 24 vikur á skólaári. 

Njóti nemandi námsláns eða styrks annars staðar að eða launa án vinnufram- 
lags á skólaárinu, má lækka dvalarstyrk til hans með hliðsjón af því. 

Ríkissjóður greiðir að hluta daglegan flutningskostnað þeirra framhaldsskóla- 
nemenda, er hér um ræðir, enda hafi menntamálaráðuneytið áður samþykkt akst- 
urinn og greiðslur fyrir hann. Sé hægt að nota strætisvagna eða áætlunarbif- 

reiðir, greiðir ríkissjóður helming kostnaðar, sé skólaleið nemanda 2.0 km eða 
meir. Verði að skipuleggja sérstakan akstur, greiðir ríkissjóður þrjá fjórðu 
kostnaðar. 

Sé skóli rekinn sameiginlega af ríki og sveitarfélagi (félögum), og hafi sveitar- 
félag greitt aksturskostnað, fær það hlutfallslega endurgreiðslu úr ríkissjóði 

samkv. endurskoðuðum reikningum og fylgiskjölum, sbr. ákvæði 20. gr. laga nr. 
49/1967. Sé skóli rekinn af ríki eða sem sjálfseignarstofnun, er greitt úr ríkis- 
sjóði til skólans, en nemendur bera helming eða fjórðung kostnaðar, eftir því 
sem við á. 

B57
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10. Menntamálaráðherra skipar úthlutunarnefnd þannig: Ráðuneytisstjóra mennta- 
málaráðuneytisins, og er hann jafnframt formaður nefndarinnar, einn mann án 
tilnefningar, einn mann samkv. tilefningu fjármálaráðuneytisins, og tvo menn 
samkv. tilnefningu stjórnar Sambands ísl. sveitarfélaga. Hlutverk úthlutunar- 
nefndar er: 
1) Að úthluta styrkjum og annast endurgreiðslur. 
2) Að annast gagnasöfnun varðandi aðstöðumun nemenda til framhaldsnáms. 

Menntamálaráðuneytið, 21. mai 1970. 

Gylfi Þ. Gíslason. 

Birgir Thorlaeins. 

Nr. 128. . 25. maí 1970. 
AUGLÝSING 

um myntútgáfu. 

Á grundvelli laga um gjaldmiðil Íslands nr. 22 frá 23. apríl 1968, mun Seðla- 
bankinn gefa út á næstunni 10 aura og 50 króna málmpeninga með svofelldri gerð: 

1. Tíu aura peningurinn er 15 mm í þvermál og vegur 0,449 gr. Hann er úr hreinu 
áli. Peningurinn er með sömu myndum og 10 aura peningar, sem í umferð eru. 
Rönd peningsins er riffluð. Á bakhlið peningsins er ártalið „1970“ yfir fána- 
merki lýðveldisins. 

2. Fimmtíu króna peningurinn er 30 mm í þvermál og vegur 12,5 gr. Málmhlutföll 
peningsins eru 75% kopar og 25% nikkel, sem skeikað setur um 1% innan 
nefndra hlutfalla. 
Á framhlið peningsins eru tölustafirnir „50“ fyrir miðjum pening inni í hring 
og þar fyrir ofan „ÍSLAND“ en að neðan „KRÓNUR“. 
Á bakhlið peningsins er mynd af Alþingishúsinu og ártalið „1970“ þar fyrir 
neðan. 

Rönd peningsins er slétt. 

Þetta er almenningi gert kunnugt hér með. 

Viðskiptaráðuneytið, 25. maí 1970. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Þórhallur Ásgeirsson. 

Nr. 124. 9. júní 1970. 
AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 hefur eftirfarandi 
verið ákveðið: 

Vinstri beygja verður bönnuð af Snorrabraut til vesturs inn á Laugaveg. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 9. júní 1970. 

Sigurjón Sigurðsson.



2. júní 1970. 449 Nr. 125. 

AUGLÝSING 

um umferð á Akranesi. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Akraness hafa verið settar eftirfarandi 
reglur um umferð á Akranesi samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 frá 
23. apríl 1968: 

1. Bifreiðastöður hafa verið bannaðar á bátabryggjunni og sementsbryggju. 

2. Garðabraut ásamt framhaldi hennar að bæjarmörkum er aðalbraut. 

Einstefnuakstur verður framvegis á Deildartúni, akstursstefna frá Vesturgötu. 

Einstefnuakstur verður framvegis á Sandabraut, aksturstefna frá Skasabraut. 

>
 

Biðskylda er á eftirtöldum stöðum: 
. Á Esjubraut við Þjóðbraut. 

Á Vallholti við Vogabraut. 
Á Hjarðarholti við Vogabraut. 

. Á Vogabraut við Esjubraut. 
Á Heiðarbraut við Háholt. 

. Á Brekkubraut við Háholt. 
. Á Laugarbraut við Akurgerði. 
. Á Heiðarbraut við Akurgerði. 

Umferðarmerki verða sett upp á viðkomandi stöðum. 

0
 
0
0
 

Lögreglustjórinn á Akranesi, 2. júní 1970. 

Jónas Thoroddsen. 

KAN A SN A . 

11. júní 1970. Nr. 126. 
AUGLÝSING 

um takmarkað leyfi til dragnótaveiða sumarið 1970. 

Samkvæmt Í. gr. laga nr. 40 9. júní 1960, um takmarkað leyfi til dragnótaveiða 
í fiskveiðilandhelgi Íslands undir vísindalegu eftirliti, getur ráðherra, samkvæmt 
tillögum Hafrannsóknastofnunarinnar og Fiskifélags Íslands, ákveðið fyrir eitt ár 
í senn, að dragnótaveiði sé heimil á tilteknu svæði eða svæðum á tímabilinu 15. júní 
til 31. október eða skemmri tíma, eftir því sem nánar er ákveðið. 

Fiskifélag Íslands hefur leitað álits sveitarstjórna og annarra aðila, sem hags- 
muna hafa að gæta í þessu efni. 

Í samræmi við ákvæði téðra laga og athuganir Fiskifélags Íslands hefur sjávar- 
útvegsráðuneytið ákveðið, að leyfi til dragnótaveiða skuli veitt frá og með 15. þessa 
mánaðar á eftirgreindum svæðum: 

I. Milli lína, sem hugsast dregnar réttvísandi um Bjarnarey sunnan Vopnafjarðar 
og réttvísandi norðaustur frá Kögri sunnan Héraðsflóa. 

TI. Milli línu, sem hugsast dregin réttvísandi austur úr Álftavíkurfjalli (Álfta- 
víkurtanga) að línu, sem hugsast dregin réttvísandi austur úr Gvendarnesi, 
sunnan Fáskrúðsfjarðar. Þó skulu veiðar óheimilar innan línu, sem hugsast
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dregin úr Álftavíkurfjalli (Álftavíkurtanga) fyrir mynni Loðmundarfjarðar og 
Seyðisfjarðar í Dalatanga og þaðan fyrir mynni Mjóafjarðar í Flesjatanga og 
fyrir mynni Norðfjarðarflóa í Barðsneshorn. Einnig eru veiðar óheimilar í 
Reyðarfirði innan línu, sem hugsast dregin úr Krossanestanga norðan fjarð- 
arins í Vattarnestanga sunnan fjarðarins. Þá eru dragnótaveiðar og óheimilar 
í Fáskrúðsfirði innan línu, sem hugsast dregin úr Hafnarnesi að norðan í Hafn- 

arnesvita að sunnan. 

Frá línu, sem hugsast dregin réttvísandi austur úr Streitishvarfi sunnan Breið- 
dalsvíkur suður og vestur um að línu, sem hugsast dregin réttvísandi vestur frá 
Reykjanesvita, og frá línu er hugsast dregin réttvísandi vestur frá Malarrifi á 
Snæfellsnesi að línu er hugsast dregin réttvísandi norður úr Hornbjargi. 
Vegna ónógrar þáttöku í skoðanakönnun um dragnótaveiðar í Faxaflóa, er á- 

kvörðun um þær veiðar frestað fyrst um sinn, þar til að lokinni nýrri könnun. 

Á Vestfjörðum er dragnótaveiði óheimil innfjarða innan lína, sem hugsast 
dregnar sem hér segir: 

Úr Ólafsvita um Tálkna, þvert fyrir Patreksfjörð og Tálknafjörð. 
Milli Svarthamra að sunnan og Tjaldaness að norðan í Arnarfirði. 
Milli Keldudals að sunnan og Arnarness að norðan í Dýrafirði. 
Milli Mosdals að sunnan og Arnarness að norðan í Önundarfirði. 
Mil Keravíkur að sunnan og Galtabæjar að norðan í Súgandafirði. 
Milli Galtarvita að vestan og Straumnesvita að austan. Bátum innan lögmætra 
stærðarmarka, sem skráðir eru og gerðir hafa verið út frá verstöðvum á fram- 

angreindum svæðum, verður veitt leyfi til að veiða hvar sem er á svæðunum. 

Enn fremur hefur sjávarútvegsráðuneytið ákveðið að bátum innan lögmætra 
stærðatakmarka, sem skráðir eru og gerðir hafa verið út frá verstöðvum á Norð- 
urlandi, verði veitt leyfi til dragnótaveiða á svæði frá línu, sem hugsast dregin rétt- 
vísandi norður úr Hornbjargi austur um að línu, sem hugsast dregin réttvísandi 
norðaustur úr Font á Langanesi. 

10. 
11. 

Þó skulu veiðar óheimilar á eftirgreindum svæðum: 

Innan línu, sem hugsast dregin utan Ingólfsfjarðar og Ófeigsfjarðar frá Vetur- 
mýrarnesi í Selsker og þaðan í Drangatanga. 
Innanverðum Hrútafirði innan línu, sem hugsast dregin frá Prestbakkaey, þvert 
yfir fjörðinn að Mýrarnesi. 

Innanverðum Miðfirði innan línu, sem hugsast dregin úr Stapa utan Hvamms- 
stanga í vestur þvert yfir fjörðinn. 

Í Skagafirði innan línu, er hugsast dregin úr Hegranestá í Fagranes á Reykja- 
strönd. 

Í Skagafirði innan línu, sem hugsast dregin frá Hellnanesi á Þórðarhöfða í 
Kringlu í Málmey og úr norðurenda Málmeyjar í Stapa á Hrolllaugshöfða. 
Í Haganesvík innan línu, sem hugsast dregin úr Músarnesi vestan Haganesvíkur 

fyrir víkina í Olnboga austan Haganesvíkur. 
Í Siglufirði innan línu, sem hugsast dregin frá Landsenda vestan Siglufjarðar 
fyrir fjörðinn í Siglunesvita. 
Í Eyjafirði innan línu, sem hugsast dregin frá nyrzta odda Hálshöfða vestan 
fjarðarins þvert yfir um syðsta odda Hríseyjar, beina stefnu yfir í Svínárnes. 
Í Evjafirði innan lína, sem hugsast dregnar 1 sjómílu réttvísandi austur úr 
Fossdalsvita í línu, er hugsast dregin 1 sjómílu réttvísandi austur úr Múlatöng. 
Á Bja mílna belti kringum Grímsey miðað við strandlengju eyjarinnar. 

Á tímabilinu 15. júní til 15. ágúst innan línu, sem dregin er úr Bríkurskeri við 
vestanverðan Skjálfandaflóa um Lundey í Héðinshöfða, við austanverðan fló-
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ann. Á tímabilinu 16. ágúst til 31. október eru dragnótaveiðar óheimilar á inn- 
anverðum Skjálfandaflóa innan línu, sem dregin er úr innra horni Skálavíkur 
við vestanverðan flóann um Lundey í Héðinshöfða við austanverðan flóann. 

12. Á tímabilinu 15. júní til 31. ágúst n.k. á innanverðum Axarfirði innan línu, sem 
hugsast dregin úr Gerðibrekkuhaus að vestan í Grímshafnartanga að austan. 

13. Á tímabilinu 1. september til 31. október n.k. á innanverðum Axarfirði innan 
línu, sem hugsast dregin úr ós Naustár að sunnan í Grímshafnartanga að norðan. 

14. Í Axarfirði innan línu, sem hugsast dregin úr Leirhafnartanga að sunnan í 
Grjótnes að norðan. , 

15. Á svæði innan línu, sem hugsast dregin frá ÁAsmundarstaðarey norðan Raufar- 
hafnar í Melrakkanes. 

16. Í Þistilfirði á tímabilinu 15. júní til 15. ágúst innan línu er hugsast dregin úr 
Grenjanesi í Rauðanestá og á tímabilinu 16. ágúst til 31. október innan línu er 
hugsast dregin úr Hleinartanga í Laxártanga vestan fjarðarins. 

Bátum, sem skráðir eru og gerðir hafa verið út frá verstöðvum á hinum leyfðu 
veiðisvæðum fyrir Norðurlandi, verður einum veitt leyfi til að veiða á þeim svæðum, 
en hins vegar verða þeim ekki leyfðar dragnótaveiðar annars staðar innan fiskveiði- 
landhelginnar. 

Samkvæmt 3. gr. laga nr. 21 10. maí 1969, um breyting á lögum nr. 62 18. mai 
1967, um bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu, taka heimildir þær, sem 
veittar eru í þeim lögum til veiða með botnvörpu og flotvörpu, og til dragnótaveiða. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 11. júní 1970. 

Emil Jónsson. 
  
Jón L. Arnalds. 

22. júní 1970. Nr. 197. 
AUGLÝSING 

um breyting á auglýsingu um takmarkað leyfi til dragnótaveiða sumarið 1970. 

Að lokinni nýrri skoðanakönnun Fiskifélags Íslands um dragnótaveiðar í Faxa- 
flóa og í samræmi við ákvæði laga nr. 40 9. júní 1960, um takmarkað leyfi til drag- 
nótaveiða í fiskveiðilandhelgi Íslands undir vísindalegu eftirliti, hefur sjávarútvegs- 
ráðuneytið ákveðið, að bátum innan lögmæltra stærðarmarka, sem skráðir eru og 
gerðir hafa verið út frá verstöðvum á Suður- og Vesturlandi, og leyfi fá til dragnóta- 
veiða, skuli heimilar dragnótaveiðar til 31. október næstkomandi á eftirgreindu 
svæði til viðbótar þegar auglýstum veiðisvæðum samkvæmt auglýsingu frá 11. júní 
s.1. um takmarkað leyfi til dragnótaveiða sumarið 1970: 

Á svæði frá línu réttvísandi vestur frá Reykjanesvita að línu réttvísandi vestur 
frá Malarrifi á Snæfellsnesi. Þó skulu dragnótaveiðar óheimilar á svæði innan linu. 
sem hugsast dregin milli punkta tvær sjómílur réttvísandi í vestur frá Reykjanestá 
(Önglabrjótsnefi) og tvær sjómílur réttvísandi vestur frá Stafnestá. Svæðið tak- 
markast að sunnan af línu réttvísandi í vestur frá Reykjanestá (Önglabrjótsnefi)
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og að norðan af línu réttvísandi í vestur frá Einbúa í Ósun. Í Faxaflóa eru drag- 
nótaveiðar óheimilar innan eftirgreindra lína: 

1. Úr Garðskagavita um punktinn 648 n.br. og 2247 v.l. í Gerðistangavita. 

2. Úr Hólmbergsvita um bauju nr. 6 í Faxaflóa í Kirkjuhólsvita. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 22. júní 1970. 

Emil Jónsson. nn 
Jón L. Arnalds. 

Nr. 198. 23. júni 1970. 
AUGLÝSING 

um breyting á gjaldskrá fyrir eftirlit með öryggisráðstöfunum 

á vinnustöðum, nr. 2 18. janúar 1964. 

1. gr. 
G-liður 1. greinar gjaldskrárinnar hljóði þannig: 
Í hvert sinn sem skip sem flytur vörur og er 500 rúmlestir eða meira kemur í 

höfn til losunar eða lestunar skal það greiða gjald vegna öryggiseftirlitsins þannig: 

eiði kr. 500.00 Skip, sem eru 500 til 1000 brúttólestir gr 
—- — — 1000 — 2000 —— - — 1000.00 
—- — — 2000 — 3000 — -——-  —— 1500.00 

—-  — 2000.00 — 3000 brúttólestir og þar yfir 

2. gr. 
Breyting þessi tekur gildi Í. júlí 1970 og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 23. júní 1970. 

F.h.r. 

Baldur Möller. 
  Ólafur W. Stefánsson. 

Nr. 199. 25. júní 1970. 
AUGLÝSING 

um frestun á gildistöku reglugerðar samgönguráðuneytisins nr. 74/1970, 

um innheimtu þungaskatts samkvæmt ökumælum. 

Ráðuneytið tilkynnir hér með að vegna verkfalls bifvélavirkja hefur reynzt 
óhjákvæmilegt að fresta gildistöku fyrrgreindrar reglugerðar til 1. ágúst 1970. 

Samgönguráðuneytið, 25. júní 1970. 

Ingólfur Jónsson. 
  Kristinn Gunnarsson.
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AUGLÝSING 

um frestun á gildistöku reglugerðar fjármálaráðuneytisins nr. 94/1970 
um innheimtu bifreiðagjalda o. fl. 

Ráðuneytið tilkynnir hér með að gildistöku reglugerðar nr. 94/1970, um inn- 
heimtu þungaskatts o. fl., er frestað. 

Í júlímánuði skal leggja þungaskatt á bifreiðar, sem falla undir e-lið 3. gr. 
téðrar reglugerðar þannig, að skatturinn verði %2 árlegs þungaskatts, sbr. b-lið 
87. gr. vegalaga nr. 23/1970. Þungaskatt af bifreiðum þessum skal innheimta um 
leið og innheimta þungaskatts fer fyrst fram skv. ökumæli, þ. e. um mánaðamótin 
september— október n.k. 

Fjármálaráðuneytið, 25. júni 1970. 

F. hr. 

Björn Hermannsson. 0 

Þorsteinn Ólafsson. 

29. júní 1970. . Nr. 131. 
AUGLÝSING 

um, að Norðurlandasamningur um almannaskráningu taki til Færeyja. 

Með samkomulagi yfirstjórna almannaskráningar í Danmörku, Finnlandi, Ís- 
landi, Noregi og Svíþjóð hefur verið ákveðið, að samningur um almannaskráningu 
milli þessara ríkja skuli frá og með 1. júlí 1970 taka til Færeyja (sbr. 2. málsgr. 7. 
gr. í Norðurlandasamningi, sem undirritaður var í Osló hinn 5. desember 1968, og 
birtur er sem fylgiskjal með auglýsingu utanríkisráðuneytisins, nr. 2 24. febrúar 
1969). 

Samkvæmt þessu er hér með tilkynnt, að ákvæði auglýsingar nr. 178 22. sept- 
ember 1969, um almannaskráningu við flutninga milli Íslands og annarra Norð- 
urlanda, taka til Færeyja frá og með 1. júlí 1970. 

Hagstofa Íslands, 29. júni 1970. 

F. h. r. 
KI. Tryggvason. 

  
Ingimar Jónasson. 

9. júlí 1970. . Nr. 139. 
AU GLYSTING 

um breytingu nr. 2 við Lyfjaverðskrá III. Dýralyf, A. Lyfjaefni 

og samsetningar, frá 15. október 1965. 

Frá og með 25. júlí 1970 gengur í gildi breyting nr. 2 við Lyfjaverðskrá III. Dýra- 
lyf, A. Lyfjaefni og samsetningar, frá 15. október 1965, útgefin í dag. 

Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 9. júlí 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
  

H jálmar Vilhjálmsson.
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AUGLÝSING 

um breytingu nr. 2 við Sérlyfjaskrá, Lyfjaverðskrá II, Lyfjagreiðsluskrá 

Tryggingastofnunar ríkisins frá 21. desember 1969. 

Frá og með 25. júlí 1970 gengur í gildi breyting nr. 2 við Sérlyfjaskrá, Lyfja- 
verðskrá II, Lyfjagreiðsluskrá Tryggingastofnunar ríkisins, frá 21, desember 1969, 
útgefin í dag. 

Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 9. júlí 1970. 

Egsert G. Þorsteinsson. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Nr. 184. . 9. júlí 1970. 
AUGLÝSING 

um breytingu nr. 2 við Lyfjaverðskrá I frá 20. janúar 1969. 

Frá og með 25. júlí 1970 gengur í gildi breyting nr. 2 við Lyfjaverðskrá 1, út- 
gefin í dag. 

Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 9. júlí 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Nr. 135. 9. júlí 1970. 
REGLUR 

um kosningu í Æskulýðsráð ríkisins. 

1. gr. 
Æskulýðsráð ríkisins skal skipað fimm mönnum. Menntamálaráðherra skipar 

formann ráðsins án tilnefningar. Þrír menn skulu tilnefndir af aðildarsamtökum 
Æskulýðssambands Íslands og öðrum hliðstæðum æskulýðssamböndum. Einn maður 
skal tilnefndur af Sambandi ísl. sveitarfélaga. Sömu reglur gilda um varamenn. 

Skipunartími er tvö ár. 

2. gr. 
Menntamálaráðuneytið ákveður, hvaða æskulýðssambönd skuli teljast hliðstæð 

Æskulýðssambandi Íslands, skv. 1. gr. Ráðuneytið boðar til fundar, þar sem kosnir 
skulu framangreindir þrír menn og þrír til vara í Æskulýðsráð. Skulu á fundinn 
boðaðir fulltrúar frá aðildarsamtökum Æskulýðssambandsins og framangreindum 
hliðstæðum æskulýðssamböndum. Skal einn fulltrúi boðaður frá hverjum þessara 
aðila, og hefur hver fulltrúi eitt atkvæði. 

Fulltrúi frá ráðuneytinu stjórnar fundinum.
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3. gr. 
Reglur þessar eru settar skv. heimild í lögum nr. 24/1970, um æskulýðsmál, og 

öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 9. júlí 1970. 

Gylfi Þ. Gíslason. nn 

Birgir Thorlacius. 

11. ágúst 1970. . Nr. 136. 
AUGLÝSING 

um leyfi til síldveiða fyrir Suður- og Vesturlandi til niðursuðu og beitu. 

Að fengnu áliti Hafrannsóknastofnunarinnar, Fiskifélags Íslands og Beitunefnd- 
ar og samkvæmt reglugerð nr. 13 9. janúar 1970 um breytingu á reglugerð nr. 7 22. 
febrúar 1966 um bann við veiði smásíldar, hefur ráðuneytið ákveðið að leyfa frá og 
með 16. ágúst næstkomandi, þar til öðru vísi verður ákveðið, veiði síldar fyrir Suður- 
og Vesturlandi til niðursuðu og beitu, þrátt fyrir veiðibann samkvæmt ákvæðum 
reglugerðarinnar. Þó er óheimilt að veiða í þessu skyni meira en 5 þúsund smálestir 
síldar alls meðan veiðibannið varir að meðtöldu því aflamagni, sem þegar hefur 
verið landað á árinu 1970. Verður auglýst um stöðvun veiðanna, þegar leyfilegu 
síldarmagni hefur verið landað. Ekki þarf að sækja um sérstök leyfi til þessara 
veiða. Fiskmati ríkisins hefur verið falið að fylgjast með því, að síld sú sem veiðist, 
verði öll nýtt til niðursuðu og beitu. 

Starfsi.önnum Hafrannsóknastofnunarinnar skal heimilt að taka sýnishorn úr 
aflanum. 

Athygli skal vakin á því, að lágmarksstærð síldar, sem leyfilegt er að veiða, er 
sem fyrr 25 em. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 11. ágúst 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. 

Jón L. Arnalds. 

5. ágúst 1970. Nr. 187. 
REGLUGERÐ 

um eftirlitsgjald lyfjabúða fyrir árið 1970. 

1. gr. 

Gjald það, sem lyfsölum ber að greiða fyrir árið 1970, vegna eftirlits með 
lyfjabúðum samkvæmt 47. gr. lyfsölulaga nr. 30 29. april 1963 skal vera sem hér segir: 

I. flokkur ...........0.02 0000. kr. 15 000.00 
MH. flokkur ............202 0202. — 12 000.00 

MI. flokkur .............2.0. 00. —  9000.00 

IV. flokkur ...........02 0000. — 6 000.00 
V. flokkur ............0.2 0200 —  3000.00 

B 58
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2. gr. 
Lyfjabúðum er skipað í flokka vegna greiðslu eftirlitsgjaldsins sem hér segir: 

I. flokkur: Reykjavíkur apótek. 

II. flokkur: Holts apótek, 

Laugavegs apótek, 
Lyfjabúðin Iðunn. 

Ill. flokkur: Akureyrar apótek, 
Apótek Austurbæjar, 
Apótek Keflavíkur, 
Hafnarfjarðar apótek, 
Ingólfs apótek, 
Stjörnu apótek, 
Vesturbæjar apótek. 

IV. flokkur: Akranes apótek, 
Apótek Vestmannaeyja, 
Borgar apótek, 
Garðs apótek, 
Háaleitis apótek, 
Ísafjarðar apótek, 
Kópavogs apótek, 
Laugarnes apótek, 
Selfoss apótek. 

V. flokkur: Apótek Austurlands, Seyðisfirði, 
Apótek Neskaupstaðar, 
Borgarnes apótek, 
Dalvíkur apótek, 
Húsavíkur apótek, 
Patreksfjarðar apótek, 
Sauðárkróks apótek, 
Siglufjarðar apótek, 
Stykkishólms apótek. 

ð. gr 
Eftirlitsgjaldið skal greiða til ríkisféhirðis fyrir 1. nóvember 1970. 
Gjaldið er lögtakskrætt. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 47. sr. lyfsölulaga nr. 30 29. 
apríl 1963, öðlast gildi þegar í stað. 

Í heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytinu, 5. ágúst 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. ÍR 

Hjálmar Vilhjálmsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Vatnsleysustrandarhrepps. 

I. RAFORKA 

Rafveita Vatnsleysustrandarhrepps selur raforku á þann hátt og við því verði, 

sem hér segir: 

1. Lýsing. 

Um kwst.mæli á kr. 9.20 hver kwst. 
Um kwst.mæli á kr. 3.42 hver kwst. auk fastagjalds, er nemi kr. 41.30 á ári af 
hverjum fermetra gólfflatar í rúmi því, er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 
greiða af gólffleti í verzlunum, vinnustofum og á skrifstofum, en fyrir geymsl- 
ur og ganga skal greiða kr. 13.77 af fermetra á ári. 

2. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli á kr. 2.06 hver kwst. Auk þess skal greiða fastagjald kr. 16.53 
á mánuði af hverju herbergi íbúðar. Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja 
öll herbergi sem ætluð eru til íbúðar, og eldhús. Herbergi sem er minna en ö mí, 
skal teljast sem hálft, en stærra en 25 mé, sem tvö. Leiga af einum mæli er 

innifalin í fastagjaldinu. Þar sem meðalstærð herbergja í búð er undir 10 m?, 
má miða við sameiginlegt flatarmál þeirra. Þannig að hverjir 10 m?, jafngildi 
einu herbergi og 6 mé?, hálfu herbergi. 

3. Vélanotkun. 

Um kwst.mæli á kr. 5.00 hver kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartima, 
má krefjast minnsta ársgjalds kr. 1018.00 á hvert kw. vélanna. 
Til fiskiðnaðar með fasttengdum vélum, kr. 2.06 hver kwst. 
Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- og mjólkuriðnað er yfir 
20 kw. 
a. Um kwst.mæli á kr. 147 hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt 

að 3 klst. á dag í mesta álagstíma rafveitunnar um hádegið og síðdegis en þó 
eigi lengur en 174 klst. í senn. Notandi kostar klukkurofa fyrir vélalagnir eða 
tvigjaldsmæli, sem er til eftirlits með að rofið sé á tilskildum tímum. 

b. Um tvígjaldsmæli á kr. 8.85 hver kwst. í 1% klst. tvisvar sinnum á dag á 
tímum mesta álags rafveitunnar. 

c. Um tvígjaldsmæli á kr. 8.85 hver kwst. í 1%% klst. á dag á tímum mesta álags 
rafveitunnar, en þó eigi lengur en Í klst. í senn, en á kr. 1.59 hver kwst. utan 
þess tíma. 

Um mæli á kr. 1805.00 hvert kw. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 
mínútna meðalálag og auk þess kr. 1.06 á notaða kwst. 
Ef ekki eru tök á að mæla mesta notað afl má selja þannig: Um mæli á kr. 
1180.00 fyrir hvert uppsett kw. vélanna og auk þess kr. 1.06 á notaða kwst. 

4. Hitun. 

Um kwst.mæli á kr. 0.71 hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn allt að 
3 klst. á dag á mestu álagstímum rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó 
eigi lengur en 17 klst. í senn. 
Um kwst.mæli á kr. 0.35 hver kwst. í 9 klst. á tímum frá kl. 22 til 7.
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Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó 

getur rafveitustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald 
þeirra. Kostar þá notandi tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim samkv. 
reglum, sem gilda um leigu mæla. 

c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkv. fyrirmælum rafveit- 
unnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum, og hitastillar notaðir. 

5. Önnur raforkusala. 

1. Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annara 
slíkra staða á kr. 2.71 hverja kwst. enda sé notkun mæld með sérmæli og suðu- 
tæki fasttengd. 

2. Til nota um vinnulagnir við byggingar meðan á byggingu stendur, um kwst.- 
mæli á kr. 6.13 hver kwst. 

3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst.mæli á kr. 0.83 hver kwst., ef 
straumur er rofinn frá kl. 8.30 til kl. 22, eða um tvígjaldsmæli á kr. 0.83 hver 
kwst. á tímanum frá kl. 22 til kl. 8.30 og kr. 2.06 hver kwst. frá kl. 8.30 til 
kl. 22. 

4. Til gatnalýsingar á kr. 2.06 hver kwst. 
Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir 1.1. 
Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri þó, að tilskildu samþykki raf- 

veitustjórnar, veita afslátt frá gjaldskrárliðum 35 (báðir meðtaldir) á orku, sem 
notuð er á sumrin, sé um aukningu frá vetrarnotkun að ræða. Enn fremur að selja 
orku eftir sérstökum samningi, sé það hagstætt vegna orkunýtingar rafveitunnar. 

Il. MÆLALEIGUR 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 
veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða af mæli- 
tækjum sem hér segir: 

1. Af einfasamælum upp að 30 amp. .......00000.000. 0 kr. 13.57 á mán. 
2. Af þrífasamælum upp að 50 amp. ...........0..0. 0. — 16.83 á mán. 
3. Af þrífasamælum 50 til 200 amp. ......00...0..0 0 — 43.66 á mán. 
4. Af þrífasamælum yfir 200 ammp. .......00.00.0 — 61.06 á mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan 
vera sem næst 20% af verði mælitækisins. 

Leigan er innheimt um leið og sjald fyrir raforku. 
Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greitt, svo til lokunar hafi 

komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 312.00. 
Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 

laust og verður hún eigi enduropnuð fyrr en notandi hefur greitt kr. 312.00 á 
skrifstofu rafveitunnar. 

TIl. HEIMTAUGARGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar og/eða spennistöðvar fyrir 
hverja húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun 
húsnæðis og helztu raforkunotkun. Ein heimtaug er lögð að hverri eign (hverri 
lóð), og skal greitt heimtaugargjald af hverri heimtaug (spennistöð) fyrir allt að
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15 metra jarðstrengsheimtaug og allt að 30 metra loftlínuheimtaug samkv. eftir- 

farandi töflu: 
Málstraumur Stofnvara 

í 3220 V i 3380 V Hámarks- Heimtaugar- 
Gjaldskrá- kerfi kerfi afl gjald 

líður AmÐp. Amp. KVA kr. 

1. 2 60 1 60 13 8 142.00 
2. 3 60 2 60 22 10 797.00 
3. 3 ><100 3 x< 60 38 15 470.00 

4. 50 sp. 18 320.00 
5. 3 100 66 25 444.00 

6. 3 > 200 75 30 942.00 
7. 100 sp. 36 639.00 
8. 3 x< 350 3 < 300 132 50 752.00 
9. 150 sp. 58 240.00 

10. 200 sp. 73 278.00 
11. 3 X 350 231 84 453.00 
19. 300 sp. 116 512.00 
13. 500 sp. 194 730.00 

Sp. = spennir. 

Rafveitan leggur ekki jarðlínu heimtaugar að húsum á þeim tíma, sem frost 
er Í jörðu. 

Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stytztu greiðfæra leið að 
varkassa í útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa á innvegg skal leita sam- 
þykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður dreginn Í. 
Sé jarðlínuheimtaug lögð frá loftlínu (samkv. ósk heimtaugarbeiðanda) skal lengd 
heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að inntaksskassa, en skeri heimtaugin ak- 
braut, skal breidd akbrautar dregin frá. Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á 
hvern metra, umfram fyrstu 15 m þannig: YI = (300 X4 KVA) kr./m. Yfir- 
lengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 m þannig: 
Y1 = (300 <3 KVA) kr/m að viðbættum kr. 4070.00 á hvern staur í umframlengd. 

Sé lögð Þbráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða í hús í byggingu, skal greitt fyrir 
hana sem hér segir: 

60 amp. einfasa ...............0. 00... kr. 2 034.00 
60 amp. þrífasa ...........000..00 — 2445.00 

Séu aðstæður þannig að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 
óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkv. kostnaði. 

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal 

nolandi greiða mismun, samkv. gjaldskrá, sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að 
setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann 
leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöð, eftir því sem hagkvæmara þykir að 
dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar stöðvarinnar. Þegar lóð er lögð til, er 

það gert rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal í öllu hlíta skilmálum rafveit- 
unnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð spenni- 
stöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð hús- 

næðis fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni (í leiguformi t. d. fyrir lengri 
tíma), og kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að
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ræða, eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkv. kostnaðarreikn- 
ingi. Helmingur heimtaugargjalds skal greiddur við umsókn, en síðari hlutinn 
áður en notkun hefst. 

VI. ÝMIS ÁKVÆÐI 

Söluskattur samkv. lögum nr. 10/1960 um söluskatt, með síðari viðaukum og 
breytingum, er talinn með í upphæð gjaldanna, sem um ræðir í gjaldskrá þessari. 

Hreppsnefnd er heimil! að hækka og lækka gjöld þau sem um ræðir í gjald- 
skránni um allt að 20% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytis, enda sé breytingin 
auglýst í Lögbirtingablaðinu, áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 
1923, og orkulögum nr. 58 29. april 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt eru úr gildi 
numdar eldri gjaldskrár Rafveitu Vatnslevsustrandarhrepps. 

Iðnaðarráðuneytið, 22. apríl 1970. 

Jóhann Hafstein.   
Jóhannes Guðfinnsson. 

Nr. 1389. 25. maí 1970. 

AUGLÝSING 

um gjald fyrir afnot stöðumælareita í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 hefur eftirfarandi 
verið ákveðið: 

Á Vatnsstíg, Frakkastíg, Vitastíg, Barónsstíg, Ránargötu, Bárugötu og á 5 reit- 
um á bifreiðastæði við Garðastræti, verður gjald fyrir afnot stöðumælareita fimm 
krónur fyrir hverjar byrjaðar 30 mínútur. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 25. maí 1970. 

Sigurjón Sigurðsson. 

Nr. 140. 29. maí 1970. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Skólamerkissjóð Eiðaskóla, útgefin 
á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 29. maí 1970. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Skólamerkissjóðs Eiðaskóla. 

Til sjóðs þessa var fyrst stofnað með upptöku merkis fyrir skólann á 75 ára 
afmæli hans 1958. Merkið teiknaði Þórarinn Þórarinsson, skólastjóri og var það 
vígt og helgað á afmælishátíðinni af biskupi Íslands Ásmundi Guðmundssyni, dr. 
theol., fyrsta skólastjóra Alþýðuskólans á Eiðum.
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Merkið er þrjú vængstíliseruð M, hvít á bláum grunni, og standa þau fyrir kjör- 
orð skólans: manntak-mannvit-manngöfsi. 

Formlega var svo sjóðurinn stofnaður við skólasetningu þann 17. okt. 1965 
með 10000.00 króna framlagi fyrrverandi skólastjórahjóna, Sigrúnar Sigurþórs- 
dóttur og Þórarins Þórarinssonar. 

Skipulagsskrá sjóðs þessa skal vera sem hér segir: 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Skólamerkissjóður Eiðaskóla. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er: 

a) að efla vöxt og viðgang Eiðaskóla, 
bh) að stuðla að alhliða þroska nemenda skólans og starfsmanna hans, 
ce) og að glæða fegurðarskyn þeirra. 

3. gr. 
Sjóðurinn vill vinna að tilgangi sínum með því að: 

a) sýna þakklæti og veita viðurkenningu með skólamerki í silfri eða gull, þeim 
nemendum og starfsmönnum skólans, eldri og yngri, sem í athöfn, starfi og 
lífi sýna inntak kjörorða skólans, manntaks, mannvits og manngðfgi, eða hafa 
með langri og dyggri þjónustu stuðlað að velgengni hans, svo og öðrum, sem 
orðið hafa Eiðaskóla að góðu liði. 

bh) að afla skólanum hvers konar listaverka, er honum mega verða til fegrunar 
og prýði og þeim, er þeirra njóta til vyndisauka og uppbyggingar. 

4. gr. 
Tekjur sjóðsins eru: 

1. Hagnaður af sölu skólamerkisins. 
2. Vextir af stofnframlagi. 
3. Gjafir og áheit. 

5. gr 
Af öllum tekjum sjóðsins skal einn fjórði hluti leggjast við höfuðstól, sem 

eigi má skerða, þó má, ef sérstaklega stendur á að dómi sjóðsstjórnar, veita lán úr 
sjóðnum, enda verði því varið í anda 2. gr. skipulagsskrárinnar. 

Lánin endurgreiðist svo fljótt sem því verður við komið. 

6. gr. 
Stjórn þessa sjóðs svo og ákvarðanir um viðurkenningar og listaverkakaup 

skal vera í höndum skólastjóra Alþýðuskólans á Eiðum og eins kennara, sem kosinn 
er í sjóðsstjórnina, ásamt varamanni, á kennarafundi. 

Verði ágreiningur innan stjórnarinnar, sker kennarafundur úr. 

7. gr. 
Skólastjóri Eiðaskóla hefur á hendi reikningshald sjóðsins, sem geyma skal á 

öruggum stað, þar sem hann nýtur beztu vaxtakjara. Birta skal reikning sjóðsins 
í skólaskýrslu. 18 3 Fl 

8. gr. 
Sjóðsstjórnin skal halda gerðabók og skulu í hana innfærðar ákvarðanir hennar 

svo og greinargerð fyrir þeim. 

9. gr. 
Verði því við komið, skulu viðurkenningar úr sjóðnum afhentar við skólasetn- 

ingu ár hvert.
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10. gr. 
Merkið, allt eða hluta þess má ekki nota til skreytingar eða munsturgerðar, 

nema leyfi sjóðsstjórnar komi til. 

11. gr. 
Verði Eiðaskóli í núverandi formi lagður niður, skal sjóður þessi ganga til 

þeirra stofnunar á Austurlandi, sem kæmi í hans stað. 

12. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Í Reykjavík, 20. okt. 1965. Staddur á Eiðum 17. okt. 1965. 

Sigrún Sigurþórsdóttir. Þórarinn Þórarinsson. 

Nr. 141. 18. júní 1970. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi 

nr. 35 19. febrúar 1970. 

1. gr. 
Við fyrstu grein reglugerðarinnar bætist eftirfarandi: 
Úr tollskrárnúmeri: 

21.07.09 Tilbúinn rjómi, mjólk og mjólkurduft, svo og rjóma- og mjólkurís. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 30 25. maí 1960 um skipan 

innflutnings- og gjaldeyrismála o. fl., öðlast þegar gildi. 

Viðskiptaráðuneytið, 18. júní 1970. 

Gylfi Þ. Gíslason. 0 
Þórhallur Ásgeirsson. 

Nr. 142. 26. júní 1970. 

REGLUGERÐ 

um hækkun bóta samkvæmt lögum um almannatryggingar. 

Upphæðir bóta samkvæmt lögum um almannatryggingar, annarra en fjölskyldu- 
bóta og fæðingarstyrks, skulu hækka um 20% frá 1. júlí 1970 að telja. 

Heimild nái og til hækkunar um allt að sama hundraðshluta á þeim bótum, 
sem veittar eru samkvæmt sérstökum heimildum, eftir ákvörðun Tryggingastofn- 
unarinnar og samkvæmt tillögum sveitarstjórna, þar sem það á við, sbr. 21. gr. al- 
mannatryggingalaga. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 20 23. apríl 1965 um breyt- 
ing á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um almannatryggingar, staðfestist hér með til 
þess að taka gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 26. júní 1970. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson.
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REGLUGERÐ 

fyrir vatnsveitu Stykkishólms. 

1. gr. 
Vatnsveita Stykkishólms er eign Stykkishólmshrepps. Heimili hennar og varn- 

arþing er í Stykkishólmi. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Stykkishólmshrepps fer með yfirstjórn vatnsveitunnar og ber 

ábyrgð á skuldbindingum hennar. Hreppsnefnd og sveitarstjóri annast daglegan 
rekstur og framkvæmdir vatnsveitunnar, en heimilt er að ráða sérstakan vatnsveitu- 

stjóra eða umsjónarmann til að sjá um eftirlit eða framkvæmdir við vatnsveituna, 
ef þess gerist þörf. 

3. gr. 
Reikningsár vatnsveitunnar er almanaksárið, en skrifstofa hreppsins annast 

allt reikningshald. Reikningarnir skulu endurskoðaðir á sama hátt og reikningar 
sveitarsjóðs og fylgja þeim ár hvert. 

4. gr. 
Stykkishólmshreppur hefur einkarétt til reksturs vatnsveitu og sölu vatns á því 

svæði, sem vatnsveitan nær yfir og hún setur fullnægt, svo og til hafnarinnar í 
Stykkishólmi. 

5. gr. 
Hreppsnefnd lætur leggja vatnsæðar svo víða um kauptúnið, sem þörf krefur 

og fært þykir, svo húseigendur eigi aðgang að þeim við veg, götu eða opin svæði, 
sem hús Þeirra liggja að. 

6. gr. 
Allar vatnsæðar frá dreifikerfi vatnsveitunnar, að húsi og í því, eru eign hús- 

eiganda og ber hann kostnað af lagningu þeirra og viðhaldi. Vatnsveitan getur 
ákveðið að heimæðar eða hluti þeirra skuli lagðar af starfsmönnum vatnsveit- 
unnar, en á kostnað húseigenda. 

7. gr. 
Hver sá, er óskar að fá vatnsæð tengda að húsi sínu, gera endurbætur eða 

breytingar á eldri lögnum, skal sækja um það til hreppsnefndar og gera grein fyrir 

áætlaðri vatnsþörf og til hvers vatnið skuli notað. Vatnsveitan sér um tengingu frá 
ratnsveituæð gegn sérstöku tengigjaldi. 

Allar lagnir skulu lagðar undir eftirliti starfsmanna vatnsveitunnar og ber 
húseiganda að fara í öllu eftir fyrirmælum þeirra að því er snertir efni og frágang. 

8. gr. 
Hverjum húseiganda og notanda er skylt að halda vatnsæðum sínum vel við 

og láta tafarlaust gera við þær ef leki kemur að þeim. Skal þess sérstaklega sætt 
að ekki frjósi í leiðslunum. Ef eldri vatnsæðar liggja svo grunnt í jörðu, að hætta 
sé á, að í þeim frjósi, ber húseiganda að láta bæta úr því á þann hátt, sem starfs- 
menn vatnsveitunnar telja fullnægjandi. 

Enginn má eyða vatni að óþörfu. 
Ekki má tengja dælur eða aflvélar í samband við valnsveituna, né tengja sam- 

an æðar vatnsveitunnar og önnur veitukerfi, t. d. sjóveitur, nema með sérstöku 
leyfi hreppsnefndar. 

B59
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9. gr. 
Starfsmönnum vatnsveitunnar er heimilt að fara um hús manna og lóðir, þar 

sem vatnsæðar liggja, til þess að athuga þær og tæki þau, sem sett eru í samband 
við vatnsveituna. Ef þeim þykir umbúnaði í einhverju ábótavant, skal húseiganda 
skylt að bæta úr því tafarlaust. Ella setur vatnsveitan látið vinna verkið á kostnað 
eiganda. 

10. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem vanrækja að láta 

gera við bilanir á vatnsæðum eða tækjum, sem við þær eru tengd, eyða vatni að 
óþörfu eða greiða ekki vatnsskatt á réttum gjalddaga. Vatnsskatt ber að greiða að 
fullu, þótt lokað sé fyrir vatnið af þessum ástæðum. 

11. gr. 
Vatnsveitan hefur rétt til að takmarka vatnsnotkun, ef skortur er á vatni eða 

loka fyrir vatnið vegna hreinsunar eða framkvæmda við vatnsveituna. Ef elds- 

voða ber að höndum hafa slökkvilið, lögregla og starfsmenn vatnsveitunnar heim- 
ild til að gera hverjar þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar teljast, hvort sem er á 
vafnsæðum vatnsveitunnar eða í einkaeign. Óheimilt er öðrum en slökkviliði, lös- 

reglu og starfsmönnum vatnsveitunnar að taka vatn úr brunahönum vatnsveit- 

unnar nema með sérstöku leyfi. 

12. gr. 
Vatnsveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, sem leiða kann af rekstrar- 

truflunum, er verða vegna vinnu við æðar vatnsveitunnar, takmörkun á vatns- 

notkun eða af öðrum ástæðum. 

13. gr. 
Til þess að standa straum af kostnaði við vatnsveituna skal árlega greiða 

vatnsskatt af öllum húsum, sem standa við vegi eða opin svæði og vatn er lagt í. 

Vatnsskattinn skal miða við fasteignamatsverð húsanna, en ef hús hefur ekki verið 

virt fasteignamatsvirðingu ákveður hreppsnefndin vatnsskattinn. 

14. gr. 
Hreppsnefndin getur ákveðið að setja upp vatnsmæla hjá þeim fyrirtækjum og 

einstaklingum, sem nota mikið vatn, t. d. frystihús, vinnslustöðvar, iðjuver o. fl. 

og selja vatn eftir mælingu, eða ákveða að allt vatn skuli selt eftir mælingu. Skal 

þá vatnsveitan sjá um uppsetningu mælanna og kosta eðlilegt viðhald þeirra, en 
skemmdir af mannavöldum eða frostum ber húseiganda að bæta. Ef mælingu verður 

eigi við komið má ákveða sérstakt gjald fyrir hverja framleiðsln- eða vinnslu- 
einingu. 

15. gr. 
Vatnsskattur skal vera 4% — fjórir af hundraði — af fasteignamatsverði húsa. 

Auk þess greiðist fast gjald kr. 500.00 af hverju íbúðarhúsi eða hverri ein- 

stakri íbúð. 

Af öðrum húsum en íbúðarhúsum greiðist aukaskattur kr. 1000.00 af hverri 
húseign, ef vatn er ekki selt eftir mæli. 

16. gr. 
Ef vatn er selt eftir mæli skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern mð. Auk þess leigu 

fyrir hvern mæli kr. 200.00 á ári. 
Gjalddagar samkvæmt þessari grein skuli vera tveir, 30. júní og 31. desember.
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17. gr. 
Fyrir vatn til skipa í höfninni greiðist kr. 20.00 fyrir hvern mð og greiðist 

gjaldið við móttöku. Heimabátar greiða fast árgjald, sem ákveðið er í hafnar- 
reglugerð. 

18. gr. 
Fyrir önnur vatnsnot en þau, sem að framan eru talin, og ef mælingu verður 

eigi við komið, skal greiða gjald, sem hreppsnefnd ákveður. 

19. gr. 
Í stofngjald (tengigjald) skal greiða kr. 1000.00 fyrir íbúðarhús, en kr. 2000.00 

fyrir önnur hús. 

20. gr. 
Gjöld samkvæmt reglugerð þessari, öll þeirra eða hvert um sig, getur hrepps- 

nefnd hækkað eða lækkað um allt að 100%. 

21. gr. 
Gjalddagi vatnsskatts er 15. janúar ár hvert, nema annað sé sérstaklega tekið 

fram. 

Gjalddagi vatnsskatts fyrir árið 1970 skal þó vera 1. apríl. 

22. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki og eru þau tryggð með 

lögveði í viðkomandi eign næstu tvö ár eftir gjalddasa og sanga þau fyrir hvers 
konar samnings- og aðfararveði. 

23. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 10 000.00 nema þyngri refsing 

liggi við að lögum. Sektin rennur í sveitarsjóð. 
Ef einhver veldur skemmdum á vatnsveitunni skal hann bæta þær eftir mati 

tveggja óvilhallra manna. 
Mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara með að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Stykkishólmshrepps hefur samið og sam- 
Þykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að 
öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá fyrir vatnsveitu Stykkishólms nr. 45 21. 
marz 1949. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. maí 1970. “ yið, 

Emil Jónsson. 
Hallgrímur Dalberg.
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REGLUGERÐ 

fyrir Vatnsveitu Reyðarfjarðar. 

1. gr. 
Vatnsveita Reyðarfjarðar er fyrirtæki, sem Beyðarfjarðarhreppur er eigandi 

að, og rekur í þeim tilgangi að fullnægja vatnsþörf heimila, hafnarinnar og fyrir- 
tækja á Reyðarfirði. Vatnsveitan skal rekin sem sjálfstætt fyrirtæki undir nafn- 
inu Vatnsveita Reyðarfjarðar. 

2. gr. 
Vatnsveita Reyðarfjarðar hefur einkaleyfi til reksturs vatnsveitu og sölu vatns 

á svæði því, er vatnsveitan nær yfir og hún setur fullnægt, innan lógsagnarum- 
dæmis kauptúnsins. 

3. gr. 
Vatnsveitunefnd, sem kosin er af hreppsnefnd til fjögurra ára í senn, annast 

öll framkvæmdastörf, viðhald og endurbætur vatnsveitunnar, fjárreiður hennar og 

umsjón eigna undir yfirsljórn hreppsnefndar. Í vatnsveitunefnd séu þrir menn og 
þrír til vara. 

4. gr. 
Hver sá, sem vill komast í samband við vatnsveitu Reyðarfjarðar skal senda 

vatnsveitunefnd umsókn þar um. Umsókn þessi skal vera skrifleg, og henni skulu 
fylgja upplýsingar um áætlaða vatnsnotkun og til hvers vatnið skuli notað. Með 

umsókninni fylgi unpdráttur af heimæð í tvíriti og eigi í minni mælikvarða en 

1:1000. Á afstöðumynd skal sýnd og málsett lega heimæðar frá húsvegs að tensi- 
stað við vatnsveitnæð. Álíti vatnsveitan nauðsyn á, að gerðir séu nánari uppdrættir 

eða séruppdrættir, skulu þeir látnir í té. 

5. gr. 
Allar vatnsæðar frá vatnsveitnuæðum að húsi eru eign húseiganda, og ber hann 

kostnað sf lögn þeirra og viðhaldi. Valnsveifan selur ákveðið, að heimæðar eða 

hluti þeirra skuli lagðar af starfsmönnum hennar, en á kostnað húseisanda. Að 

iafnaði fær hvert hús leyfi fyrir einni heimæð og er óheimilt að tengja saman 

húsæðakerfi við tvær eða fleiri heimæðar. Vatnsveitan getur ákveðið, að fleiri en 
ett hús séu tengd sömu heimæð, og gefur þá fyrirmæli um vídd og legu æðarinnar. 

Hún getur ákveðið, hvernig skipt skuli við slíkar framkvæmdir, ef aðilar verða 

ekki ásáttir um slíkt. Óski húseisandi að tengja við gamla heimæð, skal fá til þess 

leyfi bæði hjá eiganda heimæðarinnar og vatnsveitunni. 

6. gr. 
Ef sýnt þykir, að götuæðar þær, sem fyrir eru, geti eigi séð atvinnufyrirtæki 

eða öðrum, sem óskar eftir vatni hl annarra þarfa en heimila, fyrir næsgilegu vatni, 

er notanda skylt að greiða kostnað við nauðsynlegar úrbætur eftir úrskurði vatns- 
veilunnar. 

Ef vatnsæðar hafa ekki verið lagðar í götu eða ves, þar sem óskað er eftir 

valnsnotkun, gefur vatnsveitan sett það skilyrði fyrir lögn vatnsæðar, að trvsst 

sé, að kostnaður við lógnina fáist endurgreiddur, annað hvort með beinni þátttöku 
notanda eða með því að gjöld fyrir vatnsnotkun verði ákveðin með hliðsjón af 
kostnaðinum. 

Vatnsveitan getur einnig ákveðið, að notendur, er síðar bætast við, beri bluta 

stofnkostnaðar við lögnina. 
Hreppsnefnd áskilur sér rétt til að ákveða heimtaugagjöld.
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Vatnsveitan hefur eignarrétt og viðhaldsskyldu á dreifilæðum, enda þótt hús- 
eigendur hafi í upphafi borið að einhverju eða öllu leyti þann kostnað, er af lögn- 
inni leiddi, nema öðru vísi verði um samið. 

7. gr. 
Vatnsveitan hefur eftirlit með því, að nýlagnir séu í samræmi við samþykki- 

an uppdrátt og samþykkt þessa. 
Engar vatnsæðar má hylja, fyrr en þær hafa verið viðurkenndar af vatnsveil- 

unni. Álíti eftirlitsmaður vatnsveitunnar, að verk sé eigi framkvæmt samkvæmt 
ákvæðum samþykktar þessarar eða öðrum reglum, er settar kunna að verða, getur 
hann stöðvað verkið, þar til bætt hefur verið úr því, sem áfátt kann að verða. 

8. gr. 
Vatnsveitunefnd eða mönnum í umboði hennar er heimilt að fara um hús og 

lóðir, þar sem vatnsæðar liggja, til athugunar á vatnslögninni og eftirlits með 
vatnsnotkun, enda komi þar til fullar bætur ef um skemmdir verði að ræða. Vatns- 

veitan hefur rétt til þess að láta þrýstiprófa vatnslagnir á kostnað húseigenda. Þyki 
útbúnaði að einhverju leyti ábótavant, skal húseigandi tafarlaust láta bæta úr því, 

ella er vatnsveitunni heimilt að lála gera það á kostnað húseiganda. Enn fremur 
er vainsveitunni heimilt að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem vanrækja að gera við 
bilanir á leiðslum eða tækjum, eyða vatni að óþörfu eða standa í vanskilum við 
valnsveituna. Fullan vatnsskatt ber einnig að greiða fyrir þann tíma, sem vatns- 
æðar eru lokaðar af þessum sökum. 

Vatnsveitan getur fyrirskipað takmörkun á vatnsnotkun, sé skortur á vatni. 
Þá getur hún og lokað fyrir vatnið þegar þörf krefur vegna hreinsunar eða annarra 
framkvæmda við vatnsveituna, enda skal það tilkynnt áður, sé þess nokkur kostur. 

9. gr. 
Verði vatnsnotandi uppvís að óhóflegri notkun vatns eða hlíti ekki fyrirmæl- 

um vaftnsveitunnar, um viðhald eða breytingu vatnsæða, hefur vatnsveitan rétt til 

þess að loka heimæð hans að undangenginni aðvörun. 
Réttur húseiganda til vatnsnota skuldbindur ekki vatnsveituna til þess að 

tryggja, að þrýstingur í götuæðum sé ávallt nægjanlegur. 
Enn fremur getur hún krafizt þess, að fyrirtæki, er mikið vatn nota, afli sér 

sparneytnari véla eða setji upp geyma til söfnunar vatns að næturlagi. Ef fyrir- 
mælum vatnsveitunnar er eigi sinnt innan hæfilegs frests, er heimilt að loka fyrir 
heimæð fyrirtækisins. 

Vatnsveitunni er heimilt að taka gjald fyrir opnun heimæðar, sem lokað hefur 
verið af ofangreindum ástæðum. 

10. gr. 
Óheimilt er að tengja vatnsdælur við heimæðar án leyfis vatnsveitunnar. 
Sé leyfi veitt til slíkrar tengingar, er það háð því skilyrði, að þannig sé frá 

dælu gengið, að hávaði frá henni valdi eigi óþægindum. Vatnsveitan getur krafizt 
þess, að húseigandi geri sérstakar ráðstafanir til deyfingar á hávaða frá dælu. 

lí. gr. 
Vatnsæðar og tæki skulu þannig tengdar, að eigi sé hætta á, að vatnið í æð- 

unum óhreinkist. 

Óheimilt er að tengja saman æðar vatnsveitunnar og einkavatnsæðar frá öðr- 
um valnsbólum. Enn fremur er óheimil öll meðferð vatnstækja, sem valdið getur 

óhreinkun á vatni í vatnsveituæð eða heimæð.
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12. gr. 
Vatnsveitan hefur rétt til þess að taka úr sambandi ónotaðar vatnsæðar í eigu 

einstaklinga, sé eigi gert sennilegt, að þær verði teknar í notkun innan skamms 
tíma. 

Kostnað, er af þessu leiðir, greiðir eigandi. 

13. gr. 
Vatnsveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrar- 

truflunum, er verða vegna vinnu við æðar vatnsveitunnar eða öðrum ástæðum. 

Ef eldsvoða ber að höndum, hafa slökkvilið, lögregla og starfsmenn vatns- 
veitunnar heimild til þess að gera hverjar þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar mega 
teljast, hvort heldur á vatnsæðum í einkaeign eða eign vatnsveitunnar. 

14. gr. 
Skylt er hverjum manni að láta af hendi land og landafnot í þarfir vatnsveit- 

unnar, svo og mannvirki ef rök mæla með því, og þola þær eignakvaðir, óhagræði 
og takmarkanir á afnotarétti, sem vatnsveitan kann að hafa í för með sér, sé ekki 

önnur úrlausn fyrir hendi, enda komi fullar bætur fyrir samkvæmt mati, ef ekki 
næst samkomulag. 

16. gr. 
Til þess að standa straum af kostnaði við vatnsveituna setur hreppsnefnd henni 

gjaldskrá. Árlegan vatnsskatt skal innheimta af öllum húsum í Reyðarfjarðarkaup- 
túni, sem standa við götu eða opin svæði þar sem vatnsæðar liggja. Skattur þessi 
skal miðaður við ákveðinn hundraðshluta af fasteignamatsverði húseignar. Sé hús, 
sem greiða ber vatnsskatt af, ekki virt fasteignamatsvirðingu, ákveður vatnsveitan 
skattinn. 

Aukavatnsskattur til viðbótar venjulegum vatnsskatti skal leggja á þá aðila, 
sem nota vatn til annars en heimilisþarfa. Aukavatnsskattur skal miðaður við 
ákveðinn hundraðshluta af fasteignamatsverði, og/eða samkvæmt mældri vatns- 

notkun. Ef notað er vatn án mælis er vatnsveitunni heimilt að áætla vatnsnotkun. 

16. gr. 
Vatnsskattur fellur í gjalddaga 1. febrúar ár hvert, og ber að greiða skattinn 

til skrifstofu Reyðarfjarðarhrepps. 
Þar sem aukavatnsskattur er ákveðinn samkvæmt mæli, er heimilt að inn- 

heimta skattinn á 4 gjalddögum, í lok hvers ársfjórðungs, eftir nánari ákvörðun 
vatnsveitunnar. 

Vatnsskatt má taka lögtaki, og er hann tryggður með lögveðrétti í eigninni 
næstu 2 ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og 
aðfararveði. 

17. gr. 
Þar sem vatn er selt samkvæmt mæli greiðir húseigandi kostnað við uppsetn- 

ingu mælisins. 
Vatnsveitan sér um viðhald mælisins að því er snertir eðlilegt slit, en allar 

skemmdir af mannavöldum og frostum ber húseiganda að bæta. 
Ef maður rýfur innsigli vatnsmælisins, varðar það refsingu samkvæmt al- 

mennum hegningarlögum.
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Vatnsveitan er eigandi mælisins og greiðir húseigandi fyrir afnot hans endur- 
gjald, er hreppsnefnd ákveður í gjaldskrá. Lögn vatnsæða innanhúss á jafnan að 
vera þannig háttað, að hægt sé að nota einn mæli fyrir hvert innanhússkerfi. 

Verði vatnsmæli eigi komið fyrir án breytinga á vatnslögn, er húseiganda 
skylt að láta breyta lögninni á eigin kostnað. 

Vatnsveitan ákveður stærð og gerð mælis í samræmi við vatnsnotkun á hverj- 

um stað. 
Húseiganda ber að tilkynna vatnsveitunni tafarlaust bilanir á vatnsmæli, er 

hann kann að verða var við. 

18. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt að ákveða, að hafnarsjóður Reyðarfjarðar greiði vatns- 

veitunni eftir mæli eða ákveðna upphæð á ári í vatnsskatt eftir nánari ákvörðun 
hreppsnefndar, enda hafi höfnin allar tekjur af vatnssölu þeirri, er fram fer við 
höfnina, að undanskilum framleiðslugjöldum sjávarafurða. 

19. gr. 
Skip, sem valnsveitan hefur afhent vatn, má ekki að viðlögðum sektum fara 

af höfninni fyrr en vatnið er greitt, nema gjaldfrestur hafi verið veittur. 

20. gr. 
Reikningsár vatnsveitunnar er almanksárið og annast sveitarstjóri reiknings- 

haldið, innheimtu og greiðslu. 
Reikningar vatnsveitunnar skulu fylgja reikningum sveitarsjóðs. 

21. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 5000.00 — fimm þúsund -- 

nema þyngri refsing liggi við að lögum. Sektarfé rennur í vatnssveitusjóð. Valdi 
nokkur skemmdum á veitukerfinu, skal hann bæta það eflir mati tveggja óvil- 
hallra manna. 

Mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið með að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Reyðarfjarðar- 
hrepps, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 sbr. lög nr. 
93 5. júní 1947, um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi 
felld reglugerð fyrir Vatnsveitu Reyðarfjarðar nr. 79 5. maí 1965. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. maí 1970. 

Emil Jónsson.   
Hallgrímur Dalberg.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Vatnsveitu Reyðarfjarðar. 

1. Árlegur vatnsskattur sbr. 15. sr. 2. mgr. 
2% af fasteignamatsverði, þó aldrei lægri en kr. 500.00. 

2. Aukavatnsskattur sbr. 15. gr. 3. mgr. 
a) 2% af fasteignamatsverði, þó aldrei lægra en kr. 500.00 að viðbættum kr. 

1.50 pr. möð selds vatns skv. mæli. 
b) Sé vatn ekki selt eftir mæli skv. 15. sr. er heimilt að innheimta aukavatns- 

skatt sem hér segir: 
Af hverri tunnu uppsaltaðrar síldar kr. 2.25. 
Af hverri smálest síldar lagðri upp í bræðslu kr. 10.00. 
Af hverri smálest af frystum landbúnaðar- og fiskafurðum kr. 30.00. 
Af hverri smálest afsaltfiski kr. 6.00. 
Af hverri kind, sem slátrað er kr. 0.90. 
Af hverjum stórgrip, sem slátrað er kr. 1.50. 

c) Kr. 2.50 pr. mö selds vatns skv. mæli. Ekkert fastagjald. 
d) Kr. 20.00 pr. mé selds vatns til skipa skv. mæli, þó ekki lægra en kr. 250.00. 

3. Mælaleiga: 
Kr. 500.00 á ári. 

4. Heimilt er hreppsnefnd að hækka eða lækka sjaldskrána um allt að 50%, ein- 
staka liði eða í heild án staðfestingar ráðuneytisins. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. maí 1970. 

Emil Jónsson. 0 

Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 146. 25. maí 1970. 
VIÐAUKI 

við byggingarsamþykkt Mosfellshrepps nr. 280/1967. 

I. KAFLI 

Um sumarbústaði. 

1. gr. 
Sumarbústaður skv. samþykkt þessari, er hús, sem aðeins er ætlað til sam- 

felldrar dvalar að sumri til, en á öðrum tímum árs aðeins endrum og eins, einkum 
um helgar. 

2. gr. 
Reisa má sumarbústaði á þeim svæðum í hreppnum, þar sem slíkt er ákveðið í að- 

alskipulagi, svo og á þeim svæðum öðrum, þar sem hreppsnefnd og skipulagsstjórn 
ríkisins samþykkja.
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3. gr. 
Nú óskar eigandi (eigendur) lands, þar sem reisa má sumarbústaði, heimildar 

til að skipta því í sumarbústaðalönd, og skal hann þá senda hreppsnefnd upp- 

drátt af landinu ásamt tillögum sinum um skipulag landsins í stórum dráttum, 

sbr. reglugerð nr. 217/1966 25. gr. 
Ef hreppsnefnd eða skipulagsstjórn geta ekki fallizt á tillögur skv. 1. mgr., skal 

hún svo fljótt sem verða má, tilkynna landeiganda hverju hún telur áfátt. 

4. gr. 
Hreppsnefnd getur ákveðið, að landeigandi leggi fram land undir vegi og sam- 

eiginleg útivistarsvæði allt að % af heildarflatarmáli þeirra sumarbústaðalanda, er 

samþykkt hennar nær til, sbr. 30. gr. í lögum nr. 19/1964. 

5. gr. 
Þegar hreppsnefnd og skipulagsstjórn hafa samþykkt tillögu að skipulagi lands- 

ins og heimilað skiptingu, skv. 3. gr. skal eigandi láta gera uppdrátt að hverju 
landi fyrir sig, sem hann selur eða leigir, í mælikvarða ekki minni en 1:1000, og 
skal sá uppdráttur fylgja afsali. Á uppdrætti skal sýna: 

1. Hugsanlega staðsetningu húss, bílastæða og Þílskýlis, ef um slíkt verður að 

ræða. 
2. Vatnsból (þar með taldar borholur eftir vatni), sem kunna að vera á landinu 

eða í næsta nágrenni þess, ef hætta er talin á mengun þess. 
3. Fyrirhugaða rotþró, nema sýnt sé fram á að veita megi skolpi brott á annan 

hátt, en ekki má setja rotþró nær mörkum en 10 metra. 
4. Raflínur og aðrar lagnir, sem taka þarf tillit til í sambandi við notkun lands- 

ins. 
5. Hvar aðkoma að landinu sé fyrirhuguð frá opinberum vegi og hver sé stærð 

landsins, en að jafnaði skulu sumarbústaðalönd ekki vera minni en 0,5 hekt- 
arar, nema í sumarbústaðahverfum, þar skal lágmarksstærð lóðar vera 

2000 m?. 
6. gr. 

Þegar eigandi sumarbústaðalands ráðstafar slíku landi með afsali eða leigu- 
samningi, skal hann kynna kaupanda (leigutaka) hverjum skilyrðum bygginga- 
leyfi og notkun lands er háð. 

Ekki má þinglýsa afsali eða leigusamningi, nema hreppsnefnd hafi hafnað for- 
kaupsrétti (forleigurétti) og staðfest þá ákvörðun með áritun á afsal eða leigu- 
samning. Við áritun á afsal eða leigusamning skal þess gætt, að skilyrða, skv. 1. 
mgr., sé getið í texta eða á viðfestu blaði, þannig að ekki verði um villzt. 

Í afsali (leigusamningi) eða á viðfestu blaði skal taka fram eftirfarandi atriði 
eftir því sem þau geta átt við: 

1. Til hve langs tíma byggingaleyfið gildir, en hreppsnefnd ákveður þann tíma 
fyrir hvert einstakt svæði, þar sem heimilt er að reisa sumarbústaði. Leyfis- 
tími skal þó aldrei vera lengri en 25 ár í senn. 

2. Hámarksstærð sumarbústaðar er 45 m?. Að jafnaði má hann ekki vera hærri en 

ein hæð og skulu teikningar af bústaðnum lagðar fram í þríriti ásamt afstöðu- 
mynd. 

3. Sumarbústaður má ekki standa nær mörkum en 10 metra og ekki nær vegi en 
15 metra. Girðingar á mörkum skulu vera limgerði eða lágar einfaldar girð- 
ingar, nema hreppsnefnd heimili annars konar girðingu. 
Sumarbústaðir skulu gerðir úr timbri eða öðru léttu efni. 
Eiganda sumarbústaðar er skylt að sanga frá rotþró eða skolpveitu, olíugeymi 
vegna upphitunar, þar sem slíkt er leyft og geymslu sorps svo og eyðingu 

B 60 

Þ
á



Nr. 146. 479 25. maí 1970. 

þess (brottflulningi) þannig að fullnægjandi sé að dómi hreppsnefndar (heil- 
brigðisnefndar). 

6. Eiganda er skylt að lita reglum, er hreppsnefnd kann að setja um lagnir 
vatns og frárennslis, rafmagns og sima og annan tæknilegan umbúnað. 

1. Eftir að byggingarleyfi er fallið úr gildi, getur hreppsnefnd krafizt þess, að 
sumarbústaður og önnur mannvirki verði fjarlægð henni að kostnaðarlausu. 
Tilkynna skal slíka ávörðun með a. m. k. Í árs fyrirvara. 

Ef sumarbústað er svo illa við haldið eða ásigkomulag hans að öðru leyti 
þannig, að til verulegrar óprýði er, og eigandi sinnir ekki áminningu um að 
bæta úr innan hæfilegs tíma, er hreppsnefnd heimilt að láta fjarlægja hann 
á kostnað eiganda. Heimild er þó háð því, að tveir dómkvaddir menn votti, að 
ástand bústaðarins sé slíkt, sem að framan greinir. 

8. Um þrifnað á sumarbústaðalöndum og aðkeyrslum, skulu gilda ákvæði heil- 
brigðis- og lögreglusamþykkta hreppsins, eftir því sem þær geta átt við. 

9. Í leigusamiingi eða afsali skal auðkenna land með nafni og/eða númeri, 
þannig að ekki verði um villæt. 

10. Jafnframt því, að hreppsnefnd veitir leyfi til skiptingar lands í sumarbústaða- 
lönd greiðir landkaupandi eða leigjandi: Við afhendingu byggingarleyfis í 
hreppssjóð sérstakt gjald eftir reglum, er hreppsnefnd setur. Gjald þetta skal 
vera fyrir 25 m? hús kr. 10 .000.00, síðan kr. 1000.00 til viðbótar á hvern fer- 

meter umfram 25 m?. Hámarksgjald skal þó vera kr. 25 000.00 og er þá miðað 
við hámarksstærð, skv. 2. tl. 6. gr. 

Auk þessa er hreppsnefnd heimilt að innheimta eftirlitsgjald að fjárhæð 
kr. 1000.00 árlega af hverju sumarbústaðalandi vegna nauðsynlegrar gæzlu og 
eftirlits. 

Á gjöld samkvæmt grein þessari má koma álag sem nemur hækkun vísitölu 
byggingarkostnaðar, eftir að reglugerð þessi öðlast gildi. 

7. gr. 
Byggingarnefnd veitir byggingarleyfi fyrir sumarbústöðum, og skulu uppdrættir 

gerðir eftir þeim reglum, sem settar eru í byggingarsamþykkt, eftir því sem þær geta 
átt við. 

8. gr. 
Nú óskar eigandi lands, þar sem reisa má sumarbústaði, að skipuleggja þar 

sumarbústaðasvæði, er sé undir stjórn félagasamtaka, og skulu þá gilda reglur 
2—-6. gr., eftir því sem þær geta átt við. Heimila má, að land slíks sumarbústaða- 
svæðis sé óskipt, og er þá leyfilegt að reisa stærri sumarbústaði, en segir í 6. gr. 
þó eigi stærri en 50 m?. 

Ef um er að ræða sumarbústaðasvæði, eins og að ofan greinir, getur hrepps- 
nefnd áskilið tiltekna samræmda gerð húsa, að því er varðar þök og útlit. Hún 
setur og áskilið, að á skipulagi séu sýnd sameiginleg leiksvæði, gróðurbelti, gang- 
stígar, bilstæði og annað slíkt. Um gerð og viðhald sameiginlegra mannvirkja, skal 
höfð hliðsjón af 3. kafla laga nr. 19/1959 um réttindi og skyldur sameigenda. 

9. gr. 
Nú vill eigandi sumarbústaðalands, selja það, með eða án mannvirkja og 

hefur þá hreppssjóður forkaupsrétt.



25. maí 1970. 473 Nr. 146. 

10. gr. 

Nú rís ágreiningur milli landeiganda og hreppsnefndar um skilning á samþykkt 

þessari eða framkvæmd hreppsnefndar á henni, og sker þá ráðherra úr. 

Viðauki þessi, sem saminn er og samþykktur af hreppsnefnd Mosfellshrepps 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 19/1905, sbr. lög nr. 84/1943 til að öðlast 

þegar gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. maí 1970. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. Sn 
Hallgrímur Dalberg. 

25. maí 1970. Nr. 147. 
REGLUGERÐ 

um hitaveitu og hitalagnir í Húsavík. 

1. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

1. gr. 

Gildissvið. 

Reglugerð þessi gildir um allt lögsagnarumdæmi Húsavíkur nema annað sé 

tekið fram hér á eftir. 

2. gr. 

Reglugerðin gildir um allar vatnshitalagnir, svo og lofthitunarkerfi og loft- 

ræstingarkerfi. 

3. gr. 

Stjórn hitaveitu. 

Bæjarstjórn Húsavíkur fer með stjórn Hitaveitu Húsavíkur, sem er eign Húsa- 

víkurbæjar. Um daglegan rekstur hitaveitunnar fer eftir samþykkt um stjórn bæj- 

arins. Þegar þörf þykir á að mati bæjarstjórnar, skal ráðinn sérstakur hitaveitu- 

stjóri, en þar til hann verður ráðinn skal tæknifræðingur bæjarins fara með störf 

hans. 

4. gr. 

Einkaleyfi hitaveitu. 

Hitaveita Húsavíkur hefur einkaleyfi á dreifingu og sölu á heitu vatni innan 

lögsagnarumdæmisins. 
Bæjarstjórn getur þó heimilað einstaklingum og félögum að annast fjarhitun 

á tilteknum svæðum undir yfirstjórn hitaveitunnar. 

5. gr. 

Utanhússlagnir. 

Bæjarstjórn (hitaveitustjóri) lætur leggja allar utanhússlagnir: Aðalæðar, dreifi- 

æðar og heimæðar inn í hús, sbr. þó 2. málsgr. 4. gr.
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6. gr. 
Þeim, sem húseign á við götu eða veg, þar sem dreifiæð hitaveitu liggur, er 

skylt að láta tengja hitakerfi hússins við hitaveituæðina. Nú eru sérstakir erfið- 
leikar á tengingu húss eða tenging þykir af einhverjum ástæðum ekki ráðleg, og 
getur hitaveitustjóri ákveðið, að húsið skuli ekki tengt við hitaveitukerfið. 

7. gr. 
Hitaveitan hefur eignarrétt og viðhaldsskyldu á dreifilæðum sínum, svo og 

heimæðum og lögnum innanhúss að miðstöðvarkerfi húss. Þetta á þó ekki við um 
lagnir ofan kjallara eða 1. hæðar, ef hús er kjallaralaust. 

8. gr. 

Afnot hitaorku. 

Sú hitaorka, sem hitaveitan lætur í té, er ætluð til upphitunar húsa og al- 
mennra heimilisnota. 

Nú kemur fram ósk um að nota hitaorku til annarra þarfa en greinir Í Í. 
mgr., og þarf þá til þess heimild hitaveitustjóra. 

9. gr. 
Réttur húseigenda til afnota af hitaveituvatni skuldbindur ekki hitaveituna til 

þess að tryggja, að þrýstingur í dreifilæðum hennar sé ávallt nægilegur. 

10. gr. 

Ábyrgð hitaveitu. 

Hitaveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrartrufl- 
unum, er verða á henni vegna frosta, rafmagnsbilunar eða annarra óviðráðanlegra 
atvika. 

Sama gildir, ef rennsli í æð er stöðvað um stundarsakir vegna viðgerðar og 
annars slíks. 

11. gr. 
Hitaveitunni er heimilt að nota aftur vatn, sem runnið hefur gegnum hita- 

kerfi húss, svo og þéttivatn, ef um jarðgufuhitun er að ræða. Ef hitaveitustjóri 
óskar ekki eftir að nota slíkt afrennslisvatn, getur hitaveitustjóri leyft notkun þess 
til upphitunar á geymslu, bílskúr, gróðurhúsi eða öðrum slíkum stöðum, sem ekki 
þurfa ákveðið hitastig. Hitaveitustjóri getur þó jafnan afturkallað slík leyfi, ef hann 
telur hitaveituna þurfa á vatninu að halda. 

12. gr. 

Umsóknir. 

Áður en hafizt er handa um lagning nýrra kerfa, er um getur í 2. gr., eða breyt- 
ingu á eldri kerfum, skal húseigandi með minnst 7 daga fyrirvara senda umsókn 
um það til hitaveitustjóra. 

Umsókn skal rituð á eyðublað, sem skrifstofa hitaveitunnar lætur í té, og skal 
hún undirrituð af eiganda hússins eða fullgildum umboðsmanni hans ásamt þeim, 
sem verkið á að annast. 

Umsókn á að fylgja uppdráttur að lögninni í þríriti.
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13. gr. 

Uppdrættir. 

Uppdráttur skal gerður af sérmenntuðum verkfræðingi, tæknifræðingi eða pípu- 

lagningameistara, sem hlotið hefur sérstaka löggildingu bæjarstjórnar og ber hann 

ábyrgð á því, að uppdráttur sé réttur og í samræmi við reglur og lög, er gilda um 

byggingarmál. 
Samþykktur uppdráttur skal ávallt liggja fyrir, áður en bygging húss er hafin. 

14. gr. 

Uppdrættir skuln vera skýrir og greinilegir og gerðir á haldgóðan pappir og 

þannig frá gengið, að ekki máist drættir eða letur við geymslu. Stærð þeirra skal 

vera DIN A? (42.0 X 594 em) eða stærri samkv. þeim stöðlum. Lagnir skulu sýndar 

með rúmteikninsn með jöfnun einingum á ásum í mælikvarða 1:50 eða 1: 100, en 

srunnmyndir í mælikvarða 1:100 eða 1:50. Sérteikningar skulu gerðar í mælikvarða 

1:20, 1:10, 1:5 "eða stærri. Uppdrættir eiga að sýna allar lagnir, raufar og göt í 

steypu fyrir slíkar lagnir og allt fyr irkomulag í hitunarherbergi. Nota skal tákn 

ban, sem sýnd ern í 49. gr. 
Tilgreina skal í metrakerfi stærðir á hitunartækjum, pípum, ofnum og loftrist- 

um og tengingu beirra við lofthitunarkerfi, svo og önnur mál, sem nauðsynleg eru. 

Ef hitaveitustjóri telur ástæðu Hl, getur hann krafizt þess, að útreikningar verði 

lagðir fram. 

15. g 

Ef uppdrættir eru ekki til af gömlum hitslögnum, sem breyta á, getur hita- 

veifustjóri krafizt þess, að þeir séu gerðir, eftir því sem nauðsynlegt er, og ber 

húseigandi aMan kostnað af því. 

16. gr. 

Samþykkt uppdrátta. 

Þegar hitaveitustjóri hefur samþykkt uppdrátt, skal hann árita 3 eintök hans, 

fvö eintök skal varðveita í skjalasafni bæjarins, en hið þriðja skal afhent um 

sækjanda. 

Sá er verkið á að vinna, skal, áður en hann hefst handa rita nafn sitt á þau 

eintök, er verða varðveitt í skjalasafninu. 
Áritaður uppdráttur skal jafnan vera á vinnustað. 

Með áritun tekur hifaveitustjóri enga ábyrgð á því, að unnt sé að framkvæma 

viðkomandi verk, eða kerfi sé rélt útreiknað. 

  

17. gr 

Um rétt manna til að annast hitalagnir. 

Tim rétt manna fil að annast hitalagnir í Húsavík fer eftir lögum um iðju og 

iðnað. Þeir, sem hitalagnir framkvæma bera ábyrgð á, að allar lagnir séu Í sam- 

ræmi við reglugerð hessa, svo og nánari fyrirmæli, er sett kunna að verða og sam- 

bykkta uppdrætti. Ef skipt er um ábyrgðarmenn meðan á verki stendur, skal það 

tilkynnt hitaveitustjóra skriflega og lætur hann þá fara fram úttekt á þeim hluta 

verks, sem lokið er. 
Óheimilt er að halda áfram framkvæmdum fyrr en annar aðili með fullum 

starfsréttindum Þbefur tekið við verkinu. 
Hitaveitustjóri se áskilið, að þeir einir megi annast suðuvinnu á pípum skv. 

reglugerð þessari, er staðizt hafa sérstakt hæfnispróf í logsuðu. 

 



Nr. 147. 476 25. mai 1970. 

18. gr. 

Eftirlit. 

Hitaveitustjóri eða eftirlitsmaður hans skal hafa eftirlit með því, að nýlagnir 
séu Í samræmi við samþykktan uppdrátt og reglugerð þessa. Engar hitalagnir má 
hylja, fyrr en þær hafa verið viðurkenndar af hitaveitustjóra eða eftirlitsmanni 
hans. 

Þrýstiprófa skal hitalagnir sbr. 48. gr. 

Álíti eftirlitsmaður hitaveitustjóra, að verk sé eigi framkvæmt skv. ákvæðum 
reglugerðar þessarar eða öðrum reglum, er settar kunna að verða, getur hann 
stöðvað verkið, þar til bætt hefur verið úr því, sem áfátt kann að vera. 

19. gr. 
Eftirlitsmaður hitaveitustjóra skal jafnan hafa frjálsan aðgang að hitalögnum, 

bæði innan húss og utan. Húseiganda er skylt að láta honum í té þær upplýsingar, 
er máli geta skipt um hitun hússins. 

20. gr. 

Dælur á heimæðum. 

Óheimilt er að tengja vatnsdælur við heimæðar, nema skriflegt leyfi hitaveitu- 
stjóra sé fyrir hendi og þannig sé frá dælu gengið, að ekki valdi óþægindum. 

IT. KAFLI 

SÉRÁKVÆÐI 

21. gr. 

Efni og frágangur. 

Öl vinna að hitalögnum skal vera vel af hendi leyst og allt efni óaðfinnan- 
legt. Nú telur hitaveitustjóri, að vinna eða efni sé gallað, og er þá skylt að bæta 
úr því. 

22. gr. 

Katlar. 

Stærð katla skal tilgreind í Mcal/h (1 Mcal = 103 kcal) og fermetrum hitaflatar, 
og skulu þær stærðir letraðar framan á ketil. Þar skal og letra á hámarks notkun- 
arþrýsting ketils, tilgreina framleiðanda og smíðaár. 

Tilgreind afköst skv. 1. mgr. skulu miðuð við eftirfarandi: Ketill skal vera ný- 
hreinsaður, kyntur a. m. k. 4 stundir fyrir prófun með viðeigandi eldsneyti og 
reykhiti eigi hærri en 200%C í reykpípu við kelil. Mælingar skulu miðaðar við 
209 innihita í ketilhúsi. 

Við brennslu með föstu efni miðað við ofangreind skilyrði má reykgas eigi 
innihalda minna en 12.5% af COz en 116. ef um fljótandi eldsneyti er að ræða. 

Ef um minni katla er að ræða en 40 Mcal/h og 5 fermetra hitaflatar, má lág- 
marks innihald reykgass af COs eigi vera minna en 90%. 

Jafnan skal miða við sótlausan bruna eldneytis. 

23. gr. 

Þrýstiþol katla. 

Katlar fyrir vatnshitun skulu þrýstiprófaðir með 6 kg/cm?, nema annars hærra 
þrýstimarks sé óskað af þeim, sem uppdrátt gerir.
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24. gr. 

Uppsetning katla. 

Katla skal setja upp þannig, að auðvelt sé að komast að þeim til sóthreinsunar, 

viðhalds og annars eftirlits. Vatnskatla skal einangra frá gólfi með 10 em þykkum 

vikurplötum eða annarri jafngóðri einangrun, nema ketillinn sé með vatnsheldum 

botni, enda standi hann þá á minnst 3 em háum fótum. 

25. gr. 

Um smíði katla, súgspjöld o. fl. 

Öll ketillok skulu vera loftþétt. Á reykpipu eða reykháf skal setja sjálfvirkt 

súespjald, er haldi jöfnum og réttum súgi í katlinum. Neðst á hverjum vatnskatli 

skal vera tæmingarstútur, og skal hann að jafnaði settur upp á framhlið hans. 

Stærð hans skal vera 15 mm á köllum upp að 5 m? hitafleti, en 20 mm á 5 mé kötl- 

um og stærri. 

26. gr. 

Um mæla og öryggisloka á kötlum. 

Á öllum vatnskötlum skal koma fyrir vatnshitamæli, þrýstimæli og öryggis- 

loka. Framan á hverjum katli skal komið fyrir reykhitamæli með vísi. 

Á loftkatli skal vera hitamælir, er mælir hita frá katlinum. 

27. gr. 

Forhitarar. 

Pípur í forhitara skulu vera þrýstiprófaðar með 30 kg/cm?, en kápa með 

6 kg/em?. 

Forhitarar skulu staðsettir í minnst 5 em fjarlægð frá vegg, lofti eða gólfi og 

tryggilega fastir. 

Á forhiturum skulu vera hitamælar, þrýstimælar og öryggislokar á hliðstæð- 

an hátt og kötlum, sbr. 26. gr., auk tæmingarstúta, sbr. 25. gr., og þannig frá sengið, 

að ekki valdi hávaða. 
Leyfi hitaveitustjóri forhitara, ákveður hann lágmarksstærð hans svo og hvert 

þrýstingstap má mest verða í forhitaranum við hámarksálag. 

28. gr. 

Hitageymar. 

Við smíði seyma skal þess ávallt gætt, að styrkleiki þeirra verði nægur til að 

þola vatnsbrýsting þann, sem á þeim kann að verða. 
Þeir skulu aldrei prófaðir með minni þrýstingi en 6 kg/em?. 

Um styrkleika á samskeytum skal fara eftir gildandi ákvæðum um eimkatla. 

Framan á hverjum geymi skal komið fyrir plötu, sem á sé letrað nafn framleiðenda, 

stærð seymisins í lítrum, þrýstiþol (raunþrýstingur) í kg/em? og framleiðslnár. 

29. gr. 

Olíubrennarar. 

Lágmarksnýting eldsneytis í olíubrennara skal vera Í samræmi við þær reglur 

sem settar eru í 99. gr., miðað við það álag og þá olíutegund, sem framleiðandi 

tilgreinir. Olíubrennara skal þannig komið fyrir við ketil, að tryggt sé, að sam- 

skeyti við stút hans séu loftþétt. Í hverjum olíukyntum katli skal komið fyrir eld-
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holi úr eldföstum steini. Stærð þess og gerð skal fara eftir fyrirsögn framleið- 
anda brennarans. 

Þegar olíubrennari hefur verið settur upp, skal fram fara prófun hans og 
ketilsins, skv. 22. gr. Sú prófun skal framkvæmd af manni, sem hlotið hefur sér- 
staka löggildingu til slíks, og sér hann um samhæfingu tækjanna. Hann skal síðar 
sefa voltorð um það til eftirlitsmanns hitaveitustjóra, þegar lokaúttekt hitalagnar 
fer fram. 

Við frágang olíubrennara skal þess gætt, að sem minnstur hávaði stafi frá 
tækinu, enda fari hann ekki yfir 75 deeibel mælt í 1 m fjarlægð frá miðju tæki. 

Ef nota á olíubrennara, sem ekki eru sjálfvirkir, skal leita samþykkis slökkvi- 
liðsstjóra á því. 

30. gr. 

Baðvatnsgeymar. 

Ytra byrði baðvatnsgeyma skal þrýstiprófa með 6 kg/em? þrýstingi, en innra 
byrgði og gormpípur með 9 kg/cm?. 

Baðvatnsgeymar skulu staðsettir í minnst 5 em fjarlægð frá vegg eða lofti og 
tryggilega festir. Stútar í baðvatnsgeymum skulu vera sem hér segir: 

Fyrir hringrásarvatn ............... .. 2 stútar 
Fyrir baðvatn ................. FR 2 stútar 
Fyrir hitamæli „................ oe... 1 stútur 
Fyrir hitastilli ....................... 1 stútur 

Bolner baðvatnsgeyma skulu vera úthverfir, og skulu suðusamskeyti vera fyrir 
ulan kúpuna. 

Um kápugeyma gilda eftirfarandi sérákvæði: Séu geymar undir 700 mm þver- 
máli skal þykkt kápu vera minnst 4 mm, innra byrðis 5 mm og botns 6 mm. Sé 
Þvermál geyma meira, ber að leggja fram sérstakan útreikning á styrkleika. Innan 
við kaldavatnsstútinn skal komið fyrir kringlóttri dreifiplötu, sem sé minnst 20 
em í þvermál og 3 mm á þykkt. 

  

91. gr. 

Pípur. 

Pípur, sem notaðar eru til hitalagna, skulu fullnægja lágmarksákvæðum þeim, 
sem eru Í gildandi þýzkum stöðlum (DIN-Normen 2440 eða 9448). 

Allar pípur skulu vera hreinar. Í þeim mega ekki vera ryðskánir. Í gegnum 
hverja pípu, sem minni er en 50 nm, skal fyrir notkun renna stálkúlu, er sé minnst 
80% af þvermáli pípunnar, en stærri pípur nægir að skyggna. Þar, sem pípur eru 
í múruðum eða lokuðum raufum, fer um samsetning þeirra eftir ákvæðum 329. gr. 
Um frágang á raufum í kjallaragólfum fer eftir ákvæðum 42. gr. 

32. gr. 

Um samsetningu pípna. 

Pípur 40 mm og víðari skal að jafnaði sjóða saman. Grennri pípur skal annað 
hvort sjóða saman eða tengja með skrúfuðum tengistykkjum. 

Þar sem pípur eru huldar, getur hitaveitustjóri krafizt þess, að samskeyti séu 
soðin. 

Heimilt er að nota kraga eða samfellinga/tengja (Uniona), þar sem líkur eru 
á því að taka þurfi pípur í sundur síðar.
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ðð. gr. 
FA 

Um suðuvinnu á pípum. 

Nú eru pípur soðnar saman, og skal þá tryggt, að frá öllum samskeytum sé 
þannig gengið, að soðið sé í gegnum pípuveggina og ekki sé gjall, loftbólur eða 
aðrir gallar á suðu. 

34. gr. 

Prófun á suðu. 

Eftirlitsmaður hitaveitustjóra hefur rétt til að krefjast þess, að teknir verði 
bútar úr hitakerfinu til prófunar, svo margir, sem honum þykir við þurfa. 

Sá sem ábyrgð ber á verkinu, skal taka slík sýnishorn og færa lögnina í samt 
lag aftur. 

Komi í ljós, að sýnishorn fullnægi ekki þeim kröfum, sem gera verður til 
þeirra, ákveður hitaveitustjóri, hvað gert skuli tl lagfæringar eða hve mikinn hluta 
kerfis skuli endurleggja. 

30. gr. 

Um pípulögnina. 

Pípur skal leggja með tilliti til lofttæmingar hitunarkerfisins. 
Þegar breyta þarf stefnu lagnar, skal að jafnaði beygja pípu eftir því, sem að- 

stæður leyfa. Séu lyppubeygjur notaðar, skal eigi beygja meira en svo, að ein 
lyppa komi á hverja 109 beygju. Skámiðju-tengistykki skal nota eftir, því sem 
unnt er. 

Við skurð á pípum skal snarað úr endum beirra. Pípur, sem lagðar eru með 
veggjum og undir loftum, skal festa með burðarjárnum, og ber að ganga svo frá 

járnunum, að þau hindri ekki hitaþennslu pípnanna. 

36. gr. 

Miðstöðvarofnar. 

Alla miðstöðvarofna skal skola og þrýstiprófa með 6 kg/cem? þrýstingi, áður 
en þeir eru settir upp. Ofnar skulu að jafnaði festir á vegg. Fjarlægð milli burðar- 
járna skal vera mest 80 em og fjarlægð frá burðarjárni að enda ofns skal ekki 

vera meiri en 20 cm. 
Burðarjárn ofna skal staðsetja þannig, að fjarlægð ofns verði að minnsta 

kosti 3 em frá fullgerðum vegg, en fjarlægð frá fullgerðu gólfi upp að ofni skal 
vera 10— 15 em. 

Tengipípur ofna skulu vera svo langar, að þær þoli þensluhreyfingu aðliggj- 
andi stofna. 

37. gr. 

Geislahitunarlögn. 

Í geislahitunarlögn má eingöngu nota pípur, sem þola a. m. k. 40 kg/em? 
þrýsting. 

Pípurnar skal beygja kaldar, þannig að bil milli pípnanna verði rétt samkv. 
uppdrætti. Um innsteypt samskeyti vísast til 32. gr. Hitamottur skal leggja á a. m. k. 
ö—6 mm steypuslyrktarjárn eða steinflögur, þannig að tryggt séð að steypa geti 
runnið undir þær alls staðar. 

Áður en hitafletir eru lagðir niður skal kúla send eftir pípum í hverjum ein- 
stökum þeirra, og skal hún vera a. m. k. 3 af innanmáli þeirra pípna, sem hún á 
að fara í gegnum. 

B6l
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Að lokinni niðursetningu hitaflata og tengingu þeirra skal þrýstireyna geisla- 
hitunarkerfið með köldu vatni með 30 kg/em? þrýstingi, er haldið óbreyttum í 2 
klst. Geislahitunarkerfi telst þétt, ef ekki sést rakavottur utan á neinni pípu eftir 
slíka prófun. Eftirlitsmaður hitaveitustjóra skal vera viðstaddur, þegar prófanir 
samkv. þessari grein fara fram. 

Á öllum geislahitunarkerfum skulu vera sjálfvirk stjórntæki, sem fyrirbygsi 
að of heitt vatn geti farið inn á þau. 

38. gr. 

Lokar. 

Lokar skulu að jafnaði vera rennilokar með krögum eða suðuendum. Í lok- 
um, sem eru 80 mm eða minni, mega endar vera skrúfuskornir. 

Stillilokar skulu að jafnaði vera keilu- eða sætislokar. Við alla miðstöðvarofna 
skal vera tvístilliloki með kvarða, er sýni, á hvað viðkomandi loki er stilltur. 
% 
bn 

39. gr. 

Þensluker. 

Á öllum vatnshitunarkerfum skulu vera þensluker. Á miðstöðvarkerfum, sem 
hituð eru frá einföldu hitaveitukerfi, skal vera þensluker á uppstreymispípu þannig 
staðsett, að það sé efsti hluti hitakerfisins. Á kerfum, sem hituð eru frá forhiturum, 
Þarf ekki að vera þensluker á hitaveituæðinni. 

Þensluker þau, sem sett eru á frárennslispípur hitaveitukerfa, skulu vera hæfi- 

lega stór að dómi hitaveitustjóra. Á þenslukerunum skulu vera loftpípur. Sé 
frosthætta, þar sem þensluker er staðsett, skal þar einangrað. 

Yfirfall skal vera frá öllum opnum þenslukerum til frárennsliskerfis. Yfir- 
fallspípu úr zinkhúðuðu efni eða öðru jafngóðu skal tengja við frárennslikerfi 
með vatnslás. 

Heimilt er að nota þrystiþensluker (lokað þensluker). 

40. gr. 

Dælur. 

Dæluhús og dæluhjól skulu gerð úr steypujárni eða öðru jafnhentugu efni, en 
dæluðxlar skulu vera úr ryðfríu stáli. Þó skal dæluhús vera úr stáli, sé notað heit- 
ara vatn í miðstöðvarkerfi en 100*. 

Skylt er að ganga þannig frá dælu, að ekki valdi óþægindum vegna hávaða. 
Á dælu skal vera merkiplata með áletruðum upplýsingum um samsvarandi þrýsti- 
hæð í metrum og vatnsmagn í lítrum á mínútu (eða m 3/h), snúningshraða og verk- 
smiðjunúmer. Dælu skal fylgja línurit, er sýnir þrýstihæð og vatnsmagn. 

41. gr. 

Málun. 

Allar huldar pípur miðstöðvarkerfa svo og burðarjárn, sem hulin verða, skal 
mála vandlega með asfaltmálningu, er þoli þann hita, sem kerfið er gert fyrir. 
Pípur í geislahitunarflötum má þó ekki mála.
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Pípur skulu vera þurrar og hreinar, áður en þær eru málaðar. Hitatæki í ketil- 
húsum skal bronza eða mála með ryðvarnarmálningu. Miðstöðvarofna skal mála 
með vatns- og olíumálningu, en ekki bronza. 

42. gr. 

Einangrun. 

Allar pípur í veggjum og gólfum skal einangra með ólífrænu einangrunarefni, 
sem sé að minnsta kosti 20 mm þykkt. Pípur í kjallaragólfi skal þó einangra þannig, 
að raufir þær sem pípur liggja í, séu fylltar með mjúku asfaltefni, sem blanda má 
þurrum sandi í hlutföllum 1 hl. asfalt : 2 hl. sandur. Sýnilegar pípur í ketilhúsum 
skal einangra vandlega með ólífrænni einangrun. Bil milli pipna sé hvergi minna 

en 20 mm. 

43. gr. 

Sjálfvirk stjórnartæki fyrir olíuhitun. 

Fyrir sjálfvirkar olíukyndingar skal setja upp reykrofa og vatnshitarofa við 
ketil. Við lofthitunarketil skal þó vera lofthitarofi í stað vatnshitarofa. 

44. gr. 

Sjálfvirk stjórnartæki fyrir kolahitun. 

Á kolakyntum kötlum skal komið fyrir loftspjaldi, er stjórni lofstreymi 

inn í brennslurúm ketilsins í samræmi við vatnshita. 

45. gr. 

Sjálfvirk stjórnartæki fyrir rafmagnshitun. 

Séu hús hituð frá rafmagnshituðum seymum, fer um uppsetningu þeirra og 

frágang svo sem ákveðið er í gildandi reglugerð um raforkuvirki. 

46. gr. 

Sjálfvirk stjórnartæki fvrir hitaveituhitun. 

Þar sem hús eru hituð með hitaveituvatni, ber húseiganda að setja á inntaks- 
pípu sjálfvirkan loka. Lokanum skal ávallt stjórnað af hitastilli í útrennslispípu, 
en auk þess af herbergisstilli eða veðurskynjara (útithermostat) eftir því, sem við 
á í hverju tilfelli. Slíkir lokar skulu gerðir fyrir minnst 7 kg/cm? þrýstingsmun, 
og mega þéttibelgir í þeim ekki vera úr kopar eða koparblöndu. 

47. gr. 

Mælar. 

Á inntakspípur húsa, sem tengd eru kerfi Hitaveitu Húsavíkur setur hún upp 
mæla. Mælar þessir eru í eigu og umsjá hennar og er skylt að tilkynna tafarlaust, 
ef vart verður við leka eða aðra bilun í mælunum. 

48. gr. 

Um þrýstiprófun hitakerfa. 

Þegar lokið er lögn miðstöðvarkerfis og áður en pípur eru huldar, skal það 
þrýstiprófað að viðstöddum eftirlitsmanni hitaveitustjóra. Prófa skal með köldu 
vatni og 6 kg/em? þrýstingi. Þrýsting skal mæla í ketilhúsi.
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49. gr. 
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50. gr. 

Eftirlit og úttekt. 

Áður en einstökum hlutum miðstöðvarkerfis er lokað, skal eftirlitsmanni hita- 
veitustjóra gert aðvart með hæfilegum fyrirvara og skal hann þá gefa vottorð um 
ástand (úttekt) lagnarinnar. 

ðl. gr. 

Viðurlög við brotum. 

Brot á reglugerð þessari varða sektum, nema þyngri refsing liggi við sam- 
kvæmt öðrum lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opinberra 
mála. 

Nú vanrækir maður að vinna verk, sem hitaveitustjóri hefur fyrirskipað sam- 
kvæmt reglugerð þessari eða verk er ekki unnið á viðunandi hátt og er þá hita- 
veitustjóra heimilt að láta vinna það, sem þörf krefur, á kostnað aðila. 

Skal þá greiða kostnaðinn til bráðabirgða úr bæjarsjóði, en innheimta síðan 
hjá aðila með lögtaki, ef þörf krefur. 

Reglugerð þessi, sem er samin og samþykkt af bæjarstjórn Húsavíkur, stað- 
festist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast þegar gildi, 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. maí 1970. 

Emil Jónsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

26. mai 1970. Nr. 148. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Grímsey, nr. 120 14. september 1959. 

1. gr. 
Yfirskrift VII. kafla verði: Um lestagjöld. 

2. gr. 
21. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 

A. Skip og bátar, 12 brúttórúmlestir að stærð og stærri, sem eru Í eign manna 
búsettra í Grimsey og gerðir út þaðan til fiskveiða og flutninga, svo og önnur 
skip og bátar, sem gerðir eru út frá Grímsey a. m. k. tveggja mánaða tíma á 
ári, skulu greiða lestagjald einu sinni á ári, kr. 5.00 af hverri brúttórúm- 
lest skips eða báts, þó aldrei minna en kr. 100.00 á ári. 

B. Önnur innlend fiskiskip, 12 til 50 brúttórúmlestir, greiði kr. 1.50 fyrir hverja 
brúttórúmlest í hvert skipti, er þau koma til hafnarinnar, en eigi skulu þau 
greiða lestagjald þetta oftar en tvisvar á sama mánuði, þó þau komi oftar til 
hafnarinnar. 

C. Öll önnur skip, er til hafnarinnar koma (nema þau sem undanþegin eru lesta- 
gjaldi skv. 20. gr.) skulu greiða kr. 0.70 lestagjald fyrir hverja brúttórúmlest 
í hvert skipti, er þau koma til hafnarinnar. Strandferðaskip, sem sigla eftir 
fyrirfram auglýstri áætlun, greiði hálft lestagjald.
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D. Hafi skip, gjaldskylt skv. B-lið, legið 6 daga, skal það greiða lestagjald að nýju 
fyrir hverja 6 daga eða brot úr þeim. Þó skal flutningaskip, sem bíður eftir 
farmi, ekki greiða gjaldið fyrr en eftir 10 daga. Verði skip veðurteppt, telst sá 
tími ekki með. 

E. Lestagjaldið er þegar fallið í gjalddaga, er skipið hefur varpað akkerum á 
hafnarsvæðinu. 
Auk hafnargjalds greiða fiskiskip 1250 brúttórúmlestir í bryggjugjald í 

hvert sinn er þau leggjast að bryggju, kr. 1.00 af brúttórúmlest, þó aldrei minna en 
kr. 25.00. 

Öll fiskiskip, 50 brúttórúmlestir og stærri, greiði kr. 0.30 á brúttórúmlest. 

3. gr. 
22. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Vélbátar, 5 rúmlestir og minni, sem eru í eign manna búsettra í Grímsey, greiði 

kr. 300.00 á ári í hafnar- og bryggjugjöld. 
Vélbátar, 5—12 rúmlestir brúttó, greiði kr. 600.00 í hafnar- og bryggjugjöld. 

4. gr. 
Á eftir 3. málsgrein 31. greinar reglugerðarinnar komi ný málsgrein, sem verði 

4. málsgrein svo hljóðandi: 

Undanþegin bryggjugjaldi eru herskip, varðskip, björgunarskip, skip sem hafa 
skírteini sem skemmtiferðaskip, skip, sem gerð eru út til vísindalegra rannsókna, 
skip, sem leita hafnar vegna veðurs, en hafa ekki samband við land, og skip, sem 
sannað er fyrir sjórétti, að hafi orðið að leita hafnar vegna sjótjóns. 

5. gr 
37. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100.000.00, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð Grímseyjar- 
hrepps. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 48 29. apríl 1967, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 26. maí 1970. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 149. 25. maí 1970. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu á uppdrætti af aðalskipulagi Sauðárkróks. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964, hefur ráðuneytið hinn 20. maí 
1970 staðfest uppdrátt af aðalskipulagi Sauðárkróks. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. maí 1970. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg.
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REGLUGERÐ 

fyrir veðdeild Landsbanka Íslands um útgáfu á 22. flokki bankavaxtabréfa, 

samkvæmt lögum nr. 73 22. maí 1965, um heimild fyrir veðdeild 

Landsbanka Íslands til að gefa út nýja flokka 
bankavaxtabréfa. 

1. gr. 

Samkvæmt í. gr. laganna er veðdeild Landsbankans heimilt að gefa út banka- 

vaxtabréf, allt að 100 milljónum króna. Vaxtabréfin skiptast í flokka og er 19. flokk- 

ur þeirra, sá sem fyrst kemur til framkvæmda. Flokkur þessi nefnist 22. flokkur. 

Samanlögð fjárhæð bankavaxtabréfa í þessum flokki má ekki fara fram úr 15 millj- 

ónum króna. Áður hafa verið staðfestar reglugerðir um útgáfu bankavaxtabréfa, 

samkvæmt lögum nr. 73 22. maí 1965, fyrir 19., 20. og 21. flokk, að fjárhæð samtals 

70 milljónir króna. 
Heimilt er með samþykki ráðherra, að hafa fleiri en einn flokk með mismunandi 

vöxtum starfandi í senn. Ráðherra ákveður að höfðu samráði við Seðlabanka Íslands, 

hvenær flokknum skuli lokið. 

2. gr. 

Veðdeildin gefur út skuldabréf til handhafa, (bankavaxtabréf), en nafnskrá má 

þau í bókum bankans. Fjármálaráðherra og bankastjórn Landsbankans undirskrifa 

bankavaxtabréfin. Í bankavaxtabréfunum skal vera útdráttur úr reglugerð þessari. 

Fjárhæð þeirra skal vera 5000.00 krónur og skal hvert vaxtabréf vera tölusett og 

skulu bréfin samin eftir fyrirmynd, sem stjórn Landsbankans ákveður. Ásamt banka- 

vaxtabréfunum skal afhenda vaxtamiða til 10 ára minnst. Aldrei má gefa meira út 
FARA 

af bankavaxtabréfum en nemur fjárhæð þeirri er veðdeildin á í veðskuldabréfum. 

3. gr. 

Auk veðskuldabréfa þeirra, sem veðdeildin fær frá lántakendum, skal trygging 

fyrir vaxtabréfum flokksins vera: 
1. Varasjóður hvers flokks. 

2. Sameiginleg (solidarisk) ábyrgð lántakenda, er nemi allt að 10% (sbr. 8. gr. 

laganna). 
3. Einföld ábyrgð ríkissjóðs. 

Ef taka þarf til trygginganna 1—3 skal gera það í þeirri röð, sem að ofan 

er greint. 

4. gr. 

Vextir af bankavaxtabréfunum greiðast einu sinni á ári, 2. janúar gegn afhend- 

ingu vaxtamiðans. Vaxtamiðar, sem fallnir eru í gjalddaga skulu innleystir í veð- 

deild Landsbankans. Stjórn veðdeildarinnar ákveður vextina og mega vextir af banka- 

vaxtabréfum þessum aldrei vera hærri en Seðlabankinn ákveður vexti hæsta af sam- 

bærilegum skuldum. 

5. gr. 

Veðdeildin er undanþegin öllum tekjuskatti, útsvari, stimpilgjaldi og öðrum 

sköttum. 

6. gr. 

Fé veðdeildarflokksins má lána gegn veði í húseignum eða einstökum íbúðum 

með lóðarréttindum. Getur veðdeildin krafizt frumrila eða staðfestra afrita af þeim 

samningum, sem liggja til grundvallar viðkomandi lóðarréttindum. Veðið skal vá-
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tryggt í vátryggingastofnun, er bankastjórnin tekur góða og gilda. Lánsupphæðin má 
ekki fara fram úr % af virðingarverði fasteignarinnar. 

7. gr. 
Eignir þær, er veðdeildarflokkurinn tekur að veði, skulu tveir óvilhallir menn 

virða á kostnað lántaka. Skulu þeir vera dómkvaddir eða tilnefndir af hlutaðeigandi 
lögreglustjóra og hafa nauðsynlega þekkingu til að bera. Þó getur veðdeildin, þegar 
henni eftir atvikum finnst ástæða til þess, sjálf nefnt til menn þá, er virða skulu. Enn 
fremur getur hún krafizt, að hreppsnefnd eða bæjarstjórn, er í hlut á, samþykki virð- 
inguna. Eignir skal meta til þess verðs sem þær eftir beztu vitund virðingarmanna 
hafa í kaupum og sölu, þó aldrei hærra en áætla má, að raunverulegur byggingar- 
kostnaður þeirra hafi verið, og skal virða þær með kvöðum þeim, er á þeim hvíla, 
hvort heldur eru skatlar eða afgjöld. Í virði gargerðunum skal eignum ítarlega og 
greinilega lýst. Þegar virtar eru húseignir, skal nákvæmlega lýsa hverri einstakri 
byggingu, tilgreina stærð hennar, hve mörg herbergi í henni eru, telja til allt múr- 
og naglfast, er henni fylgir, svo sem: ofna, járneldstór o. fl., efni það er bygging- 
arnar eru byggðar úr og að svo miklu leyti sem unnt er, sæði þess og enn fremur 
aldur bygginganna og viðhald. Að lokum. skal í virðingargerðinni tekið fram hve 
stór sú lóð sé, er húseigninni fylgir og hvernig ásigkomulag hennar sé. Hafi eignin 
gengið kaupum og sölum, skal kaupverðs hennar getið. Lántakandi skal að minnsta 
kosti á 5 ára fresti, meðan lánið stendur, sýna skírteini, sem bankastjórnin tekur 
gilt, fyrir því að veðið hafi ekki rýrnað í verði, svo að veðdeildarflokknum seti 
verið nein hætta búin. Láti lántakandi farast fyrir að senda veðdeildinni þetta skír- 
teini, má hún láta skoðunargerð af innanhéraðsmönnum fara fram á kostnað lán- 
takanda. 

8. gr. 
Lántakendur skulu auk þess að bera ábyrgð á sínum eigin skuldum, ábyrgjast 

sameiginlega (in solidum) skuldbindingar veðdeildarflokksins, þó eigi meira en 
10% af því, sem lán þeirra voru á síðasta gjalddaga, áður en taka þurfti til ábyrgð- 
arinnar, en til hennar má taka, hvenær sem varasjóður flokksins nægir ekki til að 
standast áfallið tap. Áður en gripið er til rikissjóðsábyrgðarinnar, skal jafna niður 
á alla lántakendur veðdeildarflokksins aukagjaldi til varasjóðs, svo sem þörf er á, 
allt að 10% til að bæta skaðann. Niðurjöfnun á aukagjaldi þessu skal vera í hlut- 
falli við upphæð lánanna. Eftir ákvörðun stjórnar Landsbankans má skipta greiðslu 
þessari niður á fleiri en eitt ár. — Verði þörf á að grípa til ábyrgðarinnar til að 
fullnægja skuldbindingum veðdeildarflokksins, skal endurborga það án vaxta, þegar 
hagur flokksins leyfir það. 

9. gr. 
Eigi má lána nema gegn 1. veðrétti. Minnsta lán, sem veðdeildarflokkurinn veitir, 

skal vera tíu þús. krónur og skulu láninu jafnan standa á hálfum eða heilum tug þús- 
unda. Lánstíminn má vera allt að 10 árum. 

10. gr. 
Lán þau, sem veðdeildarflokkurinn veitir, má hann greiða í bankavaxtabréfum 

sínum eftir nafnverði þeirra. Semja má um sölu bankavaxtabréfa flokksins fyrir- 
fram í einu eða fleiru lagi, enda samþykki fjármálaráðherra söluverðið. 

11. gr. 
Til þess að menn geti fengið lán úr veðdeildarflokknum verða þeir að fullnægja 

þeim skilmálum, er nú skal greina. 
a. Útvega virðingargerð samkvæmt því, sem segir í 7. gr.



29. maí 1970. 487 Nr. 150. 

b. Útvega vottorð hlutaðeigandi embættismanns samkvæmt afsals- og veðmála- 
bókum um, hvort nokkur veðskuld eða önnur eignabönd hvíla á eigninni og 
hver þau séu, svo það sjáist, að þau séu eigi því til fyrirstöðu, að eignin geti 
orðið veðsett veðdeildinni með 1. veðrétti. 

c. Útvega vottorð hlutaðeigandi embættismanns samkvæmt embættisbókum hans 
um, að hlutaðeigandi hafi þinglesna eignarheimild fyrir eigninni, eða sé það 
eigi unnt, þá vottorð hans um, að eignin sé vitanleg eign hans. 

12. gr. 
Hver lántakandi skal greiða 1% af lánsfjárhæðinni í varasjóð flokksins, um leið 

og hann tekur lánið. — Verði eigendaskipti að fasteign, sem veðsett er veðdeildinni 
skal kaupandi, þegar um leið og kaupin gerast, tilkynna veðdeildinni eigendaskiptin 
og skal hann sanna eignarrétt sinn með veðbókarvottorði eða þinglýstu afsali. Slík 
lánsyfirtaka er ekki stimpilskyld. 

13. gr. 
Lánum þeim, sem veðdeildin veitir, má hún ekki segja upp, meðan lánþegi gegnir 

að öllu leyti skyldum þeim, sem hann hefur undirgengizt. — Bankastjórninni er 
heimilt að telja eftirstöðvar láns komnar í gjalddaga undir eins, án uppsagnar, ef 
eigi er fullnægt hverju atriði lánsskilmálanna, svo sem: 

a. Ef ákvæðisgjöld verða eigi greidd á réttum gjalddaga. 
b. Ef veðið gengur svo úr sér, að það er eigi lengur svo tryggjandi sem vera skal. 
c. Ef skuldunautur heldur ekki við vátryggðum húseignum, sem að veði eru og talin 

eru með í matinu. 
d. Ef á veðið falla eftirstöðvar af sköttum eða afgjöldum, er sanga fyrir kröfum 

veðdeildarinnar. 
e. Ef nýr kaupandi vanrækir að taka að sér lán veðdeildarinnar. 

14. gr. 
Skuldunautar veðdeildarinnar skulu 1. til 14. okt. ár hvert greiða vexti, afborg- 

anir og tillög til rekstrarkostnaðar við flokkinn og til varasjóðs í einu lagi með 
föstu árgjaldi. Árlegt tillag til að greiða rekstrarkostnað flokksins og til varasjóðs 
er 2% á ári af eftirstöðvum lánsins, eins og þær voru fyrir hvern gjalddaga. — Lán- 

takendur mega á gjalddaga lánanna, án undangenginnar uppsagnar, greiða auka- 
afborganir af lánum sínum, þó svo, að ávallt standi á 100 krónum, eða endurgreiða 

lánin að fullu. Endurgreiðslur þessar mega þeir greiða með bankavaxtabréfum hlut- 
aðeigandi flokka með nafnverði þeirra. Á öðrum tíma árs má greiða lán að fullu, ef 
bankastjórnin samþykkir, þó því aðeins, að það sé veðdeildarflokknum að skaðlausu. 

15. gr. 
Sérhver skuldunautur, sem eigi hefur greitt árleg gjöld sín á réttum gjalddaga, 

skal greiða dráttarvexti af afborgunum og vöxtum, sem reiknast 1% á mánuði eða 
brot úr mánuði af gjaldfallinni greiðslu, hafi greiðsla dregizt lengur en 15 daga frá 
gjalddaga. Þó skulu dráttarvextirnir aldrei vera hærri en Seðlabankinn ákveður þá 

hæsta fyrir sambærilegar skuldir. 

16. gr. 
Afborgunum þeim og endurborgunum, er greiddar eru Í peningum á hverjum 

gjalddaga, skal varið til að innleysa bankavaxtabréf þau, er veðdeildarflokkurinn 

hefur gefið út, eftir hlutkesti, sem notarius publicus hefur umsjón með og fram fer 
í viðurvist tveggja manna: annan kveður ráðherra til þess, hinn bankastjórnin. Þá 
er hlutkesti hefur farið fram, skal auglýsa með 9 mánaða fyrirvara tölurnar á banka- 
vaxtabréfum þeim, er upp hafa komið til innlausnar, og á hverjum gjalddaga þau 

B62
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verði útborguð. Sérhverja auglýsingu skal birta þrisvar í Lögbirtingablaðinu. Bank- 
inn má og á þann hátt og með þeim fyrirvara, er áður segir, innleysa bankavaxta- 
bréf í stærri stíl. 

17. gr. 
Eigendur bankavaxtabréfa þeirra er innleysa skal, seta gegn því að afhenda þau 

með vaxtamiðum, er þeim fylgja, fengið greiddan höfuðstól þeirra á ákveðnum gjald- 
daga, og er eigi skylt að greiða vexti af höfuðstólnum upp frá því. Sama rétt hafa 
handhafar bréfanna, þótt eigi séu eigendur. 

18. gr. 
Höfuðstóll og vaxtafé, sem komið er í gjalddaga til útborgunar, rennur í vara- 

sjóð hlutaðeigandi veðdeildarflokks, sé þess eigi vitjað innan 20 ára frá gjalddaga. 
Leggja skal í varasjóð tekjuafgang þann, sem kann að verða samkvæmt árlegum 
reikningsskilum veðdeildarflokksins. 

19. gr. 
Nú glatast bankavaxtabréf, sem nafnskráð er í bókum veðdeildarinnar, og getur 

þá bankastjórnin innkallað handhafa bréfsins með 12 mánaða fyrirvara, með aug- 
lýsingu, er birt sé þrisvar sinnum samfleytt í blaði því á Íslandi, er flytur opinberar 
auglýsingar. Ef enginn gefur sig fram með bréfið í tæka tíð, getur bankastjórnin 
útgefið handa hinum skráða eiganda þess nýtt bankavaxtabréf með sömu fjárhæð og 
það, sem glataðist, án þess, að nokkur annar, er bankavaxtabréfið kann að hafa verið 

afsalað, geti þar fyrir búið kröfu á hendur veðdeildinni. Um ógildingu annarra 
bankavaxtabréfa fer eftir almennum lögum. 

20. gr. 
Bankavaxtabréf þau, er innleyst hafa verið samkvæmt útdrætti eða sem auka- 

afborganir af lánum, skal jafnóðum ógilda ásamt vaxtamiðum þeirra og stofnum og 
leggja þau til geymslu í fjárhirzlu veðdeildarinnar og skal síðan við lok næsta reikn- 
ingsárs eyðileggja þau í viðurvist endurskoðenda bankans, ásamt vaxtamiðum þeim 
er innleystir hafa verið á árinu. 

21. gr. 
Vaxtamiðar og bankavaxtabréf, sem gjaldfallin eru, greiðast í skrifstofu veð- 

deildarinnar í Reykjavík. 

22. gr. 
Þegar lán er komið í gjalddaga (sbr. 13. gr.), hefur veðdeildin heimild til að 

láta selja veðið við opinbert uppboð, án undanfarandi dóms, sáttar eða fjárnáms, 
samkvæmt ákvæðum 39. gr. laga nr. 95 frá 1947, um lögræði og lögum um nauð- 
ungarupppboð, nr. 57 frá 1949, eða láta leggja það veðdeildinni út til eignar, ef þörf 
er á, Veðdeildin hefur ábyrgð á því, að skuldin sé rétt og komin í gjalddaga, og 
skuldunaut er frjálst að höfða mál til endurgjalds á öllu því, er hann hefur skaðazt 
á uppboðinu, og öllum málskostnaði að skaðlausu. Veðdeildin getur löglega samið 

svo um við skuldunauta sína, að uppboð á veðsettum fasteignum megi fara fram í 
skrifstofu uppboðshaldara. 

23. gr. 
Fé ómyndugra manna og opinberra stofnana og sjóða má verja til kaupa á banka- 

vaxtabréfum veðdeildarflokksins en þó eigi á hærra verði en skráðu sangverði þeirra 
hjá Landsbanka Íslands. 

24. gr. 
Þá er lokið er skuldbindingum veðdeildarflokksins, rennur varasjóður hans til 

næsta flokks, og svo áfram. Þegar lokið er skuldbindingum síðasta flokksins sam- 
kvæmt lögum nr. 73/1965 rennur varasjóðurinn til þess eða þeirra veðdeildarflokka



29. maí 1970. 489 Nr. 190. 

eða veðlánastofnana, sem stofnsettar verða til að halda áfram veðlánastarfseminni. 
Verði slíkum nýjum flokkum eða veðlánastofnunum fengin aðgreind starfssvið, skipt- 
ist varasjóðurinn milli þeirra, svo að hvert starfssvið njóti réttrar ítölu þeirrar, er 

varasjóðnum hefur þaðan aflazt. 

25. gr. 
Veðdeildinni skal stjórnað af stjórn Landsbankans og reikningar hennar endur- 

skoðaðir af endurskoðendum bankans. 

26. gr. 
Reglugerð þessi, sem seti er samkvæmt heimild í lögum nr. 73/1965 um heimild 

fyrir veðdeild Landsbanka Íslands til að gefa út nýja flokka bankavaxtabréfa, tekur 
Þegar gildi. 

Viðskiptaráðuneytið, 29. maí 1970. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Lúðvík Gizurarson. 

29. maí 1970. Nr. 151. 
REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Rípurhreppi, Skagafjarðarsýslu. 

Fasteignaskatt samkvæmt 3. gr. laga nr. 51 10. júní 1964 skal innheimta með 
200% álagi í Rípurhreppi, Skagafjarðarsýslu. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt 5. gr. laga nr. 51 10. júní 1964, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. júní 1970. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Gunnlaugur Þórðarson. 

10. júní 1970. Nr. 152. 
HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Stykkishólm. 

I KAFLI 

TAKMÖRK HAFNARINNAR 

1. gr. 
Stykkishólmshöfn takmarkast af línu, sem hugsast dregin úr Baulutanga í 

Hvítbjarnarey, þaðan í Þórishólma, þaðan í Böllusker og þaðan beina línu um 
Lundaklett í land. 

Innri höfnin takmarkast af línu, sem hugsast dregin úr Svartatanga í austur- 
horn Súgandiseyjar, þaðan í norðurhorn Landeyjar og úr vesturhorni Landeyjar 
í Búðanes. 

Að öðru leyti afmarkast höfnin af strandlengjunni milli þessara staða.
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TI. KAFLI 

STJÓRN HAFNARINNAR 

2. gr. 
Sveitarstjórn hefur á hendi stjórn og rekstur hafnarinnar undir yfirumsjón 

Samgönguráðuneytisins og ber ábyrgð á skuldbindingum hafnarsjóðs. 
Skrifstofa hreppsins sér um skrifstofuhald og reikningsskil. Reikningsár hafn- 

arsjóðs er almanaksárið og skulu reikningarnir endurskoðaðir á sama hátt og reikn- 
ingar sveitarsjóðs og fylgja þeim ár hvert. 

3. gr. 
Sveitarstjórn kýs á fyrsta fundi sinum þriggja manna hafnarstjórn og jafn- 

marga til vara og skipar formann hennar og varaformann. Formaður boðar til 
funda og stýrir þeim. Kjörtímabil hafnarstjórnar skal vera hið sama og sveitar- 
stjórnar. 

Hafnarstjórn hefur á hendi daglegan rekstur og framkvæmdir hafnarmála 
yfirleitt. Hún semur áætlun um tekjur og gjöld hafnarsjóðs og gerir áætlun um 
framkvæmdir og viðhald og leggur síðan fyrir sveitarstjórn til fullnaðar af- 
greiðslu. 

4. gr. 
Sveitarstjórn skipar hafnarstjóra, hafnarvörð eða umsjónarmann og aðra fasta 

starfsmenn eftir tillögum hafnarstjórnar og setur þeim erindisbréf, þar sem verk- 
svið þeirra er ákveðið. 

Hafnarvörður, eða sá, er sér um daglegt eftirlit með höfninni, mannvirkjum 
hennar, húsum og áhöldum, skal eiga sæti á fundum hafnarstjórnar og hefur þar 
málfrelsi og tillögurétt. 

Til aðstoðar hafnarstjóra og hafnarverði við daglegan rekstur hafnarinnar 
skulu vera svo margir starfsmenn, sem þurfa þykir. 

III. KAFLI 

UM ALMENNA REGLU 

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

6. gr. 
Sérhver skipstjóri, sem á skipi sínu kemur á höfnina, að bryggju eða hafnar- 

bakka, skal gæta fyllsta öryggis í allri umferð á höfninni. Hann skal vera kunnugur 
ákvæðum reglugerðar hafnarinnar. Eintak af hafnarreglugerðinni fæst afhent á 
skrifstofu hafnarinnar án endurgjalds og skal það vera í sérhverju skipi, er liggur 
á höfninni eða við bryggju eða hafnargarð. 

7. gr. 
Hafnarvörður sér um að gætt sé reglu á höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða boði hans og banni, svo og þeirra manna, er settir eru til að gæta 
reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönnum hafnarinnar getur hann 
kært fyrir hafnarstjórn, en skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi.
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8. gr. 

Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er óheimilt að dvelja á landi hafnar- 

innar, ef þeir með því tálma fermingu eða affermingu eða önnur störf, sem þar 

eru unnin. Banna má ónauðsynlegan akstur hvers kyns ökutækja um bryggjur 

og hafnarbakka. 

9. gr. 

Skylt er að gæta ýtrustu varúðar um meðferð opins elds og óbyrgðra ljósa 

í skipum á höfninni, sem flytja eldfim efni og efni, sem sprengihætta stafar af. 

Sama gildir um tóbaksreykingar og ber, ef þurfa þykir, að banna þær á þeim 

stöðum, þar sem um eldhættu eða sprengihættu gæti verið að ræða, sjá VI. kafla. 

Notkun skotvopna er bönnuð á hafnarsvæðinu. 

10. gr. 

Ekki má kasta í höfnina kjölfestu, veiðarfærum, trossum, vírum, fiskúrgangi, 

dauðum fiski, matarleifum, umbúðum eða neins konar rusli. Allt slíkt skal flutt á 

þann stað, sem hafnarvörður vísar til. 
Ekki má láta olíur eða olíumengað vatn renna í höfnina. Þegar olía er látin í 

skip eða losuð úr því, skal þess gætt, að ekkert af henni renni í höfnina eða á hafn- 

armannvirki. 

IV. KAFLI 

UM LEGU SKIPA Í HÖFNINNI OG AFGREIÐSLU ÞEIRRA 

11. gr. 

Þegar skip leitar hafnar, skal skipstjóri eða umboðsmaður skipsins snúa sér 

til hafnarvarðar, sem vísar honum á legustað fyrir skipið. Leggist skipið við hafn- 

armannvirki, skulu landfestar bundnar þar, sem starfsmenn hafnarinnar segja til um. 

12. gr. 

Ef sjúkdómur er á skipinu, eða ástæða er til að ætla, að sótthætta geti stafað 

af því, ber hafnarverði að sjá um, að fylgt sé reglum þeim, sem settar eru Í lög- 

um um varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands. 

13. gr. 

Skip, sem ekki er verið að ferma eða afferma, eða ekki er unnið við, mega 

ekki liggja þannig á höfninni, að þau tálmi vinnu við önnur skip og skal skylt að 

hlýða boðum starfsmanna hafnarinnar um það, hvert þau skuli flutt. Ef ekki er 

orðið við boðum starfsmanna hafnarinnar í þessum efnum, er heimilt að færa 

skipið á kostnað eiganda. 
Brottfarartíma skips skal skipstjóri tilkynna hafnarverði með minnst tveggja 

tíma fyrirvara. 

14. gr. 
Sé nauðsynlegt talið, að skipum, sem fermd eru eða affermd, sé lagt hverju 

við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra skipa, sem utar liggja, yfir 
þilfar hinna. Skipshöfn og farþegum þeirra skipa, sem utar liggja, er einnig heimil 
nauðsynleg umferð um þilför þeirra skipa, sem nær liggja. 

15. gr. 
Í hverju skipi, sem ekki hefur leyfi hafnarvarðar til að liggja mannlaust á höfn- 

inni, skal jafnan vera a. m. k. einn maður, sem getur tekið við fyrirskipunum frá 
starfsmönnum hafnarinnar og framkvæmt þær í samræmi við það, sem reglugerð 

þessi býður.
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16. gr. 
Eigi má festa skip við hafnarbakka eða bryggjur nema við festarhringa eða 

festarstólpa. Séu landfestar úr járni, skulu þær vera klæddar þar sem þær hvíla 
á hafnarbakkanum eða bryggjunni. Festum skal þannig komið fyrir að þær hindri 
sem minnst umferð á bryggju eða hafnarbakka og skulu festar auðkenndar með 
veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki hafnarverði þess ekki nægilega gætt, 
getur hann krafizt þess að bætt sé úr því tafarlaust. 

Skylt er að hafa hlífar (fríholt) milli skips og hafnarbakka eða -bryggju, 
óski hafnarvörður þess. 

17. gr. 
Skip mega ekki láta vélarnar ganga af svo miklu afli, að öðrum skipum eða 

hafnarmannvirkjum stafi af því hætta. 
Ef skip veldur skemmdum á bryggjum, tækjum eða öðrum mannvirkjum skal 

það að fullu bætt af viðkomandi skipi. 

18. gr. 
Ekki má krækja hökum í bryggjur eða hafnarbakka. Ekki má hleypa vatni á 

bryggjur eða hafnarbakka, hvorki við þvott á þilfari, né heldur kælivatni eða 
öðru frárennsli. Búa skal svo um með hlífum að vatnið fari beint í höfnina. 

19. gr. 
Ef skip lendir á grynningum og sekkur, þar sem það að áliti hafnarstjórnar 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar eða umferð um hafnarsvæðið, skal fjarlægja 
það svo fljótt sem við verður komið. Verði dráttur á því má hafnarvörður láta 
færa skipið burt á kostnað eiganda og er honum, ef nauðsyn krefur, heimilt að 
láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum. 

20. gr. 
Áður en kjölfesta er flutt á skip eða úr skipi, skal hafnarverði gert viðvart og 

ákveður hann þá hvar losun eða lestun kjölfestunnar fer fram. 
Við losun eða lestun á kjölfestu, sandi, kolum og öðru þess háttar, er skylt 

að hafa nægilega tryggar hlífar milli skips og bryggju til þess að ekkert falli fyrir 
borð. Sé þess eigi gætt setur hafnarvörður stöðvað verkið. 

Skipstjóri skal sjá um að kjölfesta, sem flutt hefur verið á land úr skipi hans, 
sé þegar í stað flutt þangað, sem hafnarvörður vísar til. 

21. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu skal skipstjóri eða eigandi skips láta 

hreinsa bryggju þá, sem notuð hefur verið, sé þess talin þörf. Farist það fyrir, 
skal hafnarvörður láta gera það á kostnað eiganda skipsins. 

V. KAFLI 

UM SKIP, SEM LAGT ER Í LÆGI 

22. gr. 
Skipum má leggja í lægi á höfninni með sérstöku leyfi hafnarstjórnar. Skal 

það gert undir umsjón hafnarvarðar, sem ákveður legustaðinn, legufærin og allt 
fyrirkomulag, er varðar lagningu skipsins. Leyfið er bundið því skilyrði, að ef 
skipið sekkur, láti eigandi þess taka það upp eða sprengja það sundur, svo það 
skemmi ekki höfnina. Sé því ekki fullnægt innan tiltekins frests, getur hafnar- 
stjórnin látið framkvæma verkið á kostnað eiganda.
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23. gr. 
Meðan skip liggur mannlaust í lægi á höfninni, skal eigi sjaldnar en einu sinni 

í mánuði fara út í það, til að líta eftir, hvort legufæri eða annað hefur farið úr lagi 
eða Þilað. Ef svo reynist skal lagfæra það tafarlaust. 

Leyfi til að skip liggi mannlaust á höfninni, er bundið því skilyrði, að skipið 
sé svo þétt, að áliti hafnarstjórnar, sem getur látið framkvæma á því rannsókn á 

kostnað eiganda, að ekki stafi af því nein hætta. 

Áður en skipstjóri yfirgefur skipið, skal hann skriflega tilkynna hafnarverði 
um umsjónarmann fyrir skipið og er sú tilnefning háð samþykki hafnarstjórnar, 
sem getur krafizt þess að umsjónarmaður hafi skipstjórnarréttindi. Hafnarvörður 
beinir til umsjónarmanns öllum fyrirskipunum, er skipið varða, en umsjónarmaður 

annað hvort framkvæmir fyrirskipanirnar eða sér um að þær séu framkvæmdar. 
Verði dráttur á því, getur hafnarvörður látið framkvæma verkið á kostnað skips- 
eiganda. 

Á skipum þessum skal tendrað ljós samkvæmt reglum þeim, sem settar eru í 
alþjóðasjóferðareglum um skip, er liggja fyrir akkeri. 

VI. KAFLI 

UM FERMINGU OG AFFERMINGU ELDFIMRA EFNA OG SPRENGIEFNA 

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

aðra eldfima vökva, sprengiefni, púður, dynamit, eomit eða þess konar efni, mega 
ekki fara inn á höfnina, fyrr en tilkynnt hefur verið um farminn til hafnarvarðar 
og afferming leyfð undir eftirliti brunavarða, ef ástæða þykir til. Um útskipun á 
sams konar farmi gilda sömu reglur. 

25. gr. 
Skip, sem hafa meðferðis þau efni, sem nefnd eru í næstu grein hér á undan, 

skulu er þau koma inn á höfnina, hafa á framsiglutoppi alþjóðlegt merkjaflagg 
með bókstafnum „B“, að degi til, en að næturlagi rautt ljós í þess stað. Merkið 
skal hafa uppi, svo lengi sem skipið er í höfninni og um hættu getur verið að ræða. 
Skip, sem ekki hafa framsiglu skulu þess í stað reisa a. m. k. þriggja metra háa 
stöng, sem merkinu skal komið fyrir á. 

VI. KAFLI 

UM HAFNARGJÖLD 

26. gr. 
Öll skip, sem eru 12 rúmlestir eða stærri, skulu greiða hafnargjöld til hafn- 

arsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnarinnar. 
Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er 

mest meðan skipið hefur viðdvöl í höfninni. Hálf rúmlest telst sem heil, en minni 
hluta er sleppt. 

Undanþegin lesta og Þbryggjugjaldi eru herskip, skemmtiferðaskip, vitaskip, 
varðskip og rannsóknaskip, nema þau flyiji vörur eða gegni erindum almennra 

skipa. 
Strandferðaskip, sem sigla eftir fastri áætlun, greiða hálft lestagjald, en fullt 

brvegjugjald, ef þau koma að bryggju. 
Sérstök gjaldskrá gildir fyrir íslenzk fiskiskip allt að 400 rúmlestum.
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27. gr. 

Lestagjald. 

Öll skip eða bátar, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 
skulu greiða lestagjald kr. 2.00 fyrir hverja brúttó-rúmlest í hvert sinn, er þau 
koma inn fyrir takmörk hafnarinnar með þeim undantekningum, sem áður getur. 
Lægsta sjald er kr. 100.00. 

Skip, sem leita hafnar vegna óveðurs, sjóskaða eða skemmda á einhvern hátt, 
greiða ekki lestagjald, nema þau jafnframt fermi eða affermi vörur. Sama gildir 
um skip, sem leita hafnar til að rétta áttavita, setja á land sjúka menn eða látna. 

28. gr. 

Bryggjugjald. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða bólvirki, skulu greiða bryggjugjald kr. 
1.50 fyrir hverja brúttó-rúmlest. Gjaldið greiðist fyrir hvern sólarhring eða hluta 
úr sólarhring. Lægsta gjald er kr. 100.00. 

29. gr. 

Hafnargjöld fyrir íslenzk fiskiskip allt að 400 rúmlestir. 

a. Opnir bátar greiði kr. 500.00 á ári. 
b. Fiskiskip, sem halda til í höfninni þrjá mánuði samfleytt á almanaksárinu eða 

lengur, skulu greiða kr. 60.00 í lesta- og bryggjugjald af hverri brúttó-rúmlest 
á ári. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni 
í þrjá mánuði. 

c. Önnur fiskiskip, sem hafa festa viðlegu í höfninni á skemmri tíma greiði kr. 
20.00 í lesta- og bryggjugjald af hverri brúttó-rúmlest á mánuði. 

d. Fiskiskip, sem ekki hafa fasta viðlegu í höfninni greiði kr. 2.00 í lesta- og 
bryggjugjald fyrir hvern sólarhring, eða hluta úr sólarhring, sem þau dvelja 
í höfninni. Gjald þetta greiðist þá ekki oftar en 10 sinnum í sama mánuði. 

Gjöld þau, sem um getur í þessari grein, skulu greidd hvort sem skipin 
liggja við bryggju eða bólvirki eða utan á öðrum skipum. 

VITI. KAFLI 

UM VÖRUGJÖLD 

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

sem skipað er út eða upp á hafnarsvæðinu, með þeim undantekningum, er síðar 
getur. 

3l. gr. 
Fyrir vörur, sem í farmskrá skips eru ákveðnar til umhleðslu og eiga því ekki 

að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft vörugjald. 

32. gr. 
Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Vörur, sem lagðar eru á land um stundarsakir vegna skemmda á skipi, og vör- 
ur, sem settar eru á land, en eiga að fara aftur með sama skipi. 

hb. Olía, kol, salt, ís, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar, sem 
fluttar eru úr landi. 

c. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 
d. Bréfapóstur og farangur ferðamanna.
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3ð. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr gjaldein- 

ingu, sem nemur hálfum eða meira, telst heil gjaldeining. Fara skal eftir farm- 
skrá skips við ákvörðun og útreikning vörugjalds. Skipstjóri er skyldur til að 
láta hafnarstjórn í té eftirrit af farmskrá skips síns. Sé engin farmskrá fyrir hendi, 
skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem skip hans hefur fermt 
eða affermt. Þyki hafnarstjórn ástæða til, getur hún látið ákveða vörumagnið á 
þann hátt, sem hún telur hentugast, svo sem vega afla eða vörur. Reynist vörumagnið 
meira en upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn. Ef ýmsar vörutegundir eru Í 
sömu sendingu og farmskrá ber ekki með sér greinilega sundurliðun á tegundir, 
skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund, sem hæst vörugjald ber. 

34. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá segir til um og 

greiða gjald eftir því. Minnsta vörugjald er 10 krónur. Leiki vafi á því í hvaða 

flokki skuli telja vörur, skal hafnarstjórn skera úr um það, en úrskurði hennar 

má áfrýja til sveitarstjórnar. 

VÖRUGJALDSKRÁ 

35. gr. 

Brottfluttar og aðfluttar vörur. 

1. flokkur. Gjald kr. 4.00 fyrir hver 100 kg: 
Kol, koks, salt, tilbúinn áburður, fóðurvörur, kornvörur, matvörur Í 

stórum umbúðum (sekkjum), garðávextir, steypustyrktarjárn, smíða- 
járn, steinefni til bygginga. sement, keðjur, kaðlar, vírar, veiðarfæri og 

aðrar þungavörur ót. a. st. 
. flokkur. Gjald kr. 6.00 fyrir hver 100 kg: 

Olíur alls konar og benzin. 
3. flokkur. Gjald kr. 10.00 fyrir hver 100 kg: 

Vélar, varahlutir, rafmagnsvörur, miðstöðvarefni, vatnsrör og -pÍpur, 
bygsingavörur ót. a. st. 

4. flokkur. Gjald kr. 12.00 fyrir hver 100 kg: 
Vefnaðarvörur og fatnaður úr hvers konar efni, efni Hl fatnaðar, skó- 
tau, sosdrykkir, matvörur í smærri umbúðum, efnivörur til iðnaðar 
og aðrar vörur ót. a. st., sem reiknast eftir þyngd. 

5. flokkur. Gjald kr. 3.50 fyrir 0.1 teningsmeter: 

Trjáviður, húsgögn, hljóðfæri og aðrar vörur, sem reiknast eftir rúm- 

máli. 

bo
 

Brottfluttar sjávarútvegs- og landbúnaðarafurðir. 

6. flokkur. Gjald kr. 6.00 fyrir hver 100 kg: 
Hraðfrystur fiskur og ísaður fiskur, saltfiskur, fiskimjöl, síldarmjöl 

og lýsi. 
7. flokkur. Gjald kr. 8.00 fyrir hver 100 kg: 

Síld og hrogn í tunnum, skreið, niðursuðuvörur og aðrar útfluttar af- 

urðir ót. a. st. 
S. flokkur. Gjald fyrir hvert stykki: 

Stórgripir ..........2.002000 0 kr. 30.00 
Sauðfé og loðdýr .........000.0. 000. — 10.00 
Tómar tunnur og kassar o. þ. h. ...........2.. — 4.00
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Aflagjald. 

9. flokkur. Gjald 0.75% af verðmæti afla, lögðum á land á hafnarsvæðinu til 
vinnslu, verkunar eða brottflutningss. 

Fiskkaupanda ber að afhenda skrifstofu hafnarinnar skýrslu um keyptan afla 
mánaðarlega. Aflasjaldið fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Fiskkaupandi 
ber ábyrgð á greiðslu aflagjalds og ber honum að standa hafnarsjóði skil á greiðslu 
þess mánaðarlega. 

IX. KAFLI 
ÝMIS GJÖLD TIL HAFNARINNAR. 

36. gr. 
Fyrir að leggja skipum í fjöru hafnarinnar til hreinsunar eða aðgerðar skal 

greiða kr. 0.50 af hverri brúttó-rúmlest skipsins fyrir hvern sólarhring eða hluta 
úr sólarhring. Minnsta gjald kr. 100.00. 

37. gr. 
Fyrir lóðir hafnarinnar, gseymsluhús og önnur mannvirki, sem leigð eru ein- 

kr. 1.00 fyrir hvern fermetra af landi því, sem varan liggur á, fyrir hvern sólar- 
hring talið frá öðrum degi eftir að affermingu er lokið. Sama gjald skal greiða 
fyrir vörur, sem fluttar eru á land hafnarinnar og fara eiga í skip. 

38. gr. 
Fyrir lóðir hafnarinnar, geymsluhús og önnur mannvirki, sem leigð eru ein- 

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

Ársleiga fyrir benzíntanka, olíutanka og dælur á hafnarsvæðinu, skal vera 
kr. 2500.00 fyrir hvern. Gjalddagi er 1. apríl. 

39. gr. 
Fyrir vatn til skipa skal greiða: 

a. Heimabátar og -skin undir 12 lestum brúttó .............. kr.  500.00 á ári. 

— — — 12—-60 lestir brúttó ...........0..00.00. 0... — 1500.00 - — 
— — — 50 lestir og yfir, brúttó ........................ — 3000.00 - — 
. CGjalddagi er 1. apríl ár hvert. 

b. Öll önnur skip skulu greiða kr. 20.00 fyrir hvert tonn af vatni. 

40. gr. 
Aðra þjónustu, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir þau gjöld, sem hér eru að framan talin, skal greiða eftir 
reikningi frá hafnarstjórn. 

X. KAFLI 
UM HAFNSÖGU OG HAFNSÖGUGJÖLD 

41. gr. 
Sérhvert skip, sem ætlar til Stykkishólms og nota vill hafnsögumann, skal gera 

Þoð um það til hafnsögumannsins með hæfilegum fyrirvara, verði því við komið, 
eða gefa merki um að það óski að taka hafnsögumann og skal þá hafnsögumað- 
urinn fara til móts við skipið svo fljótt sem unnt er. Vísar þá hafnsögumaður 
skipinu til hafnarinnar og má eigi yfirgefa það án samþykkis skipstjóra, fyrr en 
skipið er lagzt við festar á höfninni.
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Heimilt er hafnsögumanni, meðan hann hefur eigi lokið starfi sínu um borð, 
að banna þeim, sem ekki eiga lögmætt erindi að koma á skipsfjöl. 

Meðan hafnsögumaður dvelur á skipi ber því að sjá honum fyrir fæði. 

42. gr. 
Ef sjúkdómur er á skipi eða ástæða til að ætla að sótthætta geti stafað af 

því, ber hafnsögumanni að sjá um að fylgt sé reglum þeim, sem settar eru í lögum 

um varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands. 

43. gr. 
Ekkert erlent skip og ekkert íslenzkt skip, sem er 200 brúttó-rúmlestir eða 

stærra, má sigla inn eða út úr innri höfninni nema hafnsögumaður sé á skip- 

inu, með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

44. gr. 
Öll skip, 30 brúttó-rúmlestir eða stærri, skulu hvort sem þau nota hafnsögu- 

mann eða ekki, greiða hafnsögugjald í hvert sinn, er þau koma til hafnarinnar. 
Undanþegin hafnsögugjaldi eru herskip, varðskip, vitaskip og skemmtiferða- 

skip, svo og öll íslenzk fiskiskip, nema þau noti hafnsögumann. 

45. gr. 
Hafnsögugjöld skal greiða samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar: kr. 350.00 fyrir skip allt að 100 rúmlestir og 

kr. 1.00 fyrir hverja rúmlest umfram 100. 
b. Fyrir leiðsögn frá höfninni: kr. 350.00 fyrir skip allt að 100 rúmlestir og kr. 

0.50 fyrir hverja rúmlest umfram 100. 
c. Fyrir leiðsögn um höfnina: kr. 200.00 fyrir skip allt að 100 rúmlestir og kr. 

0.30 fyrir hverja rúmlest umfram 100. 
d. Fyrir að vera úti í skipum greiðist kr. 500.00 fyrir hvern sólarhring eða hluta 

úr sólarhring, þar til hafnsögumaður er kominn heim. 
Þurfi hafnsögumaður að fara með skipi til annarrar hafnar, vegna veðurs eða 

af öðrum ástæðum, ber skipinu að greiða útlagðan ferða- og fæðiskostnað, sem 

skipstjóri samþykkir. 

46. gr. 
Hinn lögskipaði leiðsögumaður skipa í Stykkishólmi skal annast þessa hafn- 

sögu og rennur gjaldið til hans, en sjálfur sér hann um farkost til og frá skipi. 

KI. KAFLI 

UM INNHEIMTU OG GREIÐSLU GJALDA 

47. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu hafnargjalda, og skal greiða gjöldin 

til hennar, eða hafnarvarðar, ef hafnarstjórn ákveður svo (sbr. þó 41. gr. um hafn- 
sögugjöld). 

48. gr. 
Skipstjóri, eigandi eða afgreiðslumaður skips, ber ábyrgð á greiðslu hafnar- 

gjalda. Hafnarsjóður hefur haldsrétt í skipum, unz hafnargjöld eru greidd. Þegar 
gjalddagar eru ekki ákveðnir í reglugerð þessari, skal greiða gjöldin, áður en 

skipið fer burtu úr höfninni.
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49. gr. 
Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar, samkvæmt 37. og 38. gr, 

greiði móttakandi af vörum, sem fluttar eru úr húsum eða af landi hafnarinnar. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
hafnarsjóði skil á greiðslunni. 

Ef skip hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, eigandi eða afgreiðslu- 

maður, ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem af- 

fermir. 
Vörugjald af aðfluttum vörum fellur í sjalddasa þegar byrjað er að afferma 

skipið. Vörusjald af Þbrottfluttum vörum fellur í gjalddaga þegar vörurnar eru 
komnar á skip. 

Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörunum eða andvirði þeirra, unz vörugjaldið 
er greitt. 

50. gr. 
Leigu af lóðum hafnarinnar, svo og gjald fyrir að nota krana, eða önnur tæki 

og áhöld greiðir sá, er samninginn gerir við hafnarstjórnina. 

51. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki og hafa þau forgangs- 

rétt sem önnur opinber gjöld, sbr. 83. gr. skiptalaganna. Auk þess eru skipagjöldin 
tryggð með lögveði í skipinu og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða 
til hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjusiald, hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

XII. KAFLI 

ÝMIS ÁKVÆÐI 

52. gr. 
Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar, tækij- 

um og útbúnaði, fer eftir almennum reglum. 
Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, skulu þær ákveðnar af 

tveimur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að 
krefjast yfirmats, en gera skal það áður en Í mánuður er liðinn frá því er undirmati 

lauk. Yfirmat skal framkvæmt af þremur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. 
Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur honum 
ekki í vil. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

Hafnarsjóður ber ekki ábyrgð á tjóni, sem verða kann á eignum (skipum, 
munum eða öðrum verðmætum), manna eða félaga, ef þeir hafa vanrækt að fara 
eftir fyrirmælum hafnarstjóra eða starfsmanna hafnarinnar. 

öð. gr. 
Engum, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

gerð þessari heimilast að fara burtu úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema 
hann setji tryggingu, sem hafnarstjórn tekur gilda. 

54. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt þessari reglugerð heimilast að gefa forráða- 

mönnum skips, má gefa stýrimanni, ef skipstjóri er ekki á skipi, né heldur um-
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boðsmaður hans, skv. 13. gr. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum 

öðrum af skipshöfninni skipunina og er það jafngilt því, sem skipstjóri hefði fengið 

skipunina sjálfur. 
öð. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100 000.00 nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð. 

56. gr. 
Með mál út af reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 48 29. apríl 1967, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, er 

hlut eiga að máli. 
Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Stykkishólmskauptún nr. 72/ 

1965 og reglugerð um breytingu á henni nr. 91/1969. 

Samgönguráðuneytið, 10. júní 1970. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

16. júní 1970. Nr. 153. 
REGLUR 

um greiðslu bóta vegna tjóna af völdum óþekktra og óvátryggðra ökutækja. 

Hinn 21. febrúar 1969 undirrituðu vátryggingafélög þau, sem þá höfðu með hönd- 

um lögboðnar ábyrgðartryggingar ökutækja samkvæmt 70. gr. umferðarlaga nr. 40 

23. apríl 1968, samkomulag um greiðslu bóta vegna tjóna af völdum óþekktra og óvá- 
tryggðra ökutækja, og gildir samkomulagið frá og með 1. janúar 1969 

Samkomulag þetta var svo hljóðandi: 

1. gr. 

Félögin skuldbinda sig til að greiða óskipt (in solidum) skaðabætur samkvæmt 

skaðabótareglum umferðarlaga og ríkjandi réttarvenjum á hverjum tíma, þó með 

þeim takmörkunum, sem um getur í grein þessari, þegar um er að ræða: 

1. Slys á mönnum, sem hlotizt hefur af notkun skráningarskylds, vélknúins öku- 

tækis, ef það hefur ekki verið upplýst innan 6 mánaða frá því að slysið varð, 

hvaða ökutæki slysinu hefur valdið. 
a) Endurkröfur af hálfu þriðja aðila bætast ekki. 
b) Bætur verða því aðeins greiddar, að telja megi sannað, að óþekkt, skrán- 

ingarskylt, vélknúið ökutæki hafi valdið slysinu. 
ce) Hámark bóta vegna sama slyssatburðar miðast við lágmarkstryggingar- 

upphæð bifreiða á hverjum tíma (þá kr. 2000.000.00). Nú reynast bætur 
vegna sama slyssatburðar hærri samtals og skal þá skipta fjárhæðinni að 
tiltölu milli þeirra, sem fyrir slysi hafa orðið. 

Upplýsist síðar, hvaða ökutæki hefur valdið slysinu, öðlast félögin endukröfu- 
rétt á hendur því tryggingafélasi, er hafði ökutækið í lögboðinni ábyrgðartryggingu, 
að svo miklu leyti sem þau hafa greitt tjónþola bætur. 

    

2. Tjón á mönnum og munnum, sem valdið er af þekktu skráningarskyldu, vél- 
knúnu Ökutæki, sem er í notkun, en ekki hefur lögboðna ábyrgðartryggingu 
samkvæmt 70. gr. umferðarlaganna, er tjónið varð.
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a) Bætur greiðast ekki, ef mistök í starfi eða vanræksla opinberra starfsmanna 

svo og starfsmanna tryggingafélags þess, er ökutækið tryggði síðast, hafa 
orðið þess valdandi, að lögboðin ábyrgðartrygging ökutækisins féll niður. 

b) Bætur greiðast ekki fyrir tjón, sem valdið er af ökutæki, sem tryggt er hjá 
félagi, sem leitað hefur nauðasamninga eða tekið hefur verið til gjaldþrota- 

skipta. 
ce) Bætur greiðast ekki vegna slyss á mönnum, sem fluttir voru með hinu 

ótryggða ökutæki og ætla má, að hafi vitað eða mátt vita, að ökutækið var 
ótryggt. Sama gildir um tjón á munum, sem fluttir eru með ótryggðu öku- 
tæki og ætla má, að sendandi eða eigandi munanna hafi vitað eða mátt 
vita, að ökutækið var ótryggt. 

d) Bætur greiðast aðeins að því marki, sem tjónið fæst ekki bætt hjá þeim, 
sem ábyrgð bera á því. 

e) Hámark bóta vegna sama tjónsatburðar miðast við þá lágmarkstrygging- 
arupphæð, er skylt var að hafa fyrir ökutækið, er slysið varð, þó aldrei 
hærri upphæð en lágmarkstryggingarupphæð bifreiða (þá kr. 2000 000.00). 
Nú reynast bætur vegna sama tjónsatburðar hærri samtals og skal þá skipta 
fjárhæðinni að tiltölu milli þeirra, sem fyrir tjóni hafa orðið. 

2. gr. 
Stjórn Sambands íslenzkra tryggingafélaga, hér eftir skammstafað S.Í.T., hefur 

fullt og ótakmarkað umboð til þess að annast uppgjör tilkynntra tjóna samkvæmt 
samkomulagi þessu og skipa gerðarmann í gerðardóm samkvæmt 3. grein sam- 
komulags þessa. 

3. gr. 
Náist ekki samkomulag við tjónþola um bótaskyldu og Þótafjárhæð, skal 

leggja málið í gerð þriggja manna. Skal einn tilnefndur af ST. annar af tjón- 

þola og sá þriðji af yfirborgardómaranum í Reykjavík og skal sá vera formaður 

dómsins. Tilnefni S.LT. eða tjónþoli eigi gerðarmann, skal yfirborgardómari til- 
nefna gerðarmann í stað þeirra. 

Ákvörðun gerðardómsins er bindandi fyrir báða aðila og greiðist kostnaður- 
inn af félögunum. 

4. gr. 
Tjónbætur og kostnaður skiptist milli félaganna í beinu hlutfalli við nettó 

iðgjaldatekjur þeirra af ábyrgðartryggingum ökutækja næsta almanaksárs fyrir 
tjónsatburðinn, samkvæmt reikningum félaganna eins og þeir eru birtir í Lögbirt- 

ingablaðinu. 

Bætur og kostnaður telst til útgjalda félaganna vegna lögboðinna ábyrgðar- 
lrygginga skráningarskyldra ökutækja. 

Samkomulag það, sem hér hefur verið gerð grein fyrir, staðfestist hér með. 

Jafnframt hefur ráðuneytið ákveðið, að þátttaka í samkomulagi þessu skuli 
framvegis vera skilyrði fyrir viðurkenningu þess á vátrvggingafélögum til að 
hafa með höndum vátryggingar skráðra, vélknúinna ökutækja samkvæmt 70. gr. 
umferðarlaga 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt 79. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 
1968, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 16. júní 1970. 

Jóhann Hafstein. 
  

Ólafur W. Stefánsson.
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ARÐSKRÁ 

fyrir Veiðifélag Selfljóts. 

Arður og gjöld skiptast milli neðangreindra jarða eins og hér segir: 

1. Unaðós ......0000 0. 50 

2. Hrafnabjörg .................. 72 
3. Þórsnes .......00000..... 60 

4. Sandbrekka ......0.00000000..0... 90 

5. Dalir 2.......0 00 3 

6. Kóreksstaðagerði .............. 4 
7. Kóreksstaðir .......0.0000000.. 6 

8. Sigtún .......0.00. 0 10 
9. Jórvík .....00.0 00 10 

10. Jórvíkurhjáleiga .............. 16 
11. Svínafell ............ 2 
12. Hjaltastaður Í ................ 6 
13. Hjaltastaður IH ................ 6 

14. Grænahlíð .............00...... 16 

15. Rauðholt ........00200 00... 16 

16. Ánastaðir lll... 2 

17. Hrjótur .......2..0000 0. 2 
18. Hreimsstaðir .............0.... 56 

19. Nýbýlisland V (ytra) .......... 14 
20. Nybýlisland VI (innra) ........ 

16 

9 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
20. 
21. 
28. 
29. 
30. 
ðl. 
32. 
öð. 
34. 
3ð. 
36. 
37. 
3ð. 
39. 
40. 

Hjartarstaðir 1 ................ 29 
Hjartarstaðir HM ............... 29 
Brennistaðir 1 ................ 2 
Brennistaðir H ................ 2 
Gilsárteigur ................... 18 
Ormsstaðir ................... 30 
Eiðar 2... 60 
Hleinargarður ................ 68 
Ketilsstaðir ................... 36 
Ártún 19 
Hlégarður „................... 6 
Nyýbyýlisland I................ 9 
Kvisthagi .........00..00000.0.. 9 

Laufás ..........0.0000 00. 6 
Bóndastaðir ............0..... 24 
Hrollaugsstaðir ............... 20 
Engilækur .......0000 0... 12 
Klúka .......0000 000 20 
Gagnstöð ......0.0. 3ð 
Heyskálar .......0.0.000. 43 

Samtals 1000 

Arðskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 53 5. júní 1957, um 
lax- og silungsveiði, sbr. lög nr. 38/1970, til þess að öðlast þegar gildi og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 16. júní 1970. 

Ingólfur Jónsson. 

júní 1970. 

Þorv. K. Þorsteinsson. 
  

Nr. 155. 

SAMÞYKKT 

fyrir veiðifélagið Uggi í Fellshreppi, Strandasýslu. 

Félagið heitir Veiðifélagið Uggi. Heimili þess og varnarþing er heimili for- 
manns. 

Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Þrúðardalsá, Fells- og Steina- 
dalsá, en þær eru Stóra Fjarðarhorn, Undraland, Þrúðardalur, Fell, Miðhús, 

Steinadalur, Ljúfustaðir og Litla Fjarðarhorn. 
. Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu, og að 

leigja það til stangarveiði. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu.
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4. Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðsljórnendur. Skulu 
þeir kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á 
víxl þannig, að formaður gengur út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir 
tvö ár, og hinn eftir þrjú ár, og helzt svo sama röð áfram. Enginn atkvæðis- 
bær félagsmaður getur skorazt undan endurkosningu, nema sérstök forföll 
hamli, eða að hann hafi verið í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og 
tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn, þannig, að annar varamaðurinn 
og annar endurskoðandinn gangi út annað árið, og hinir hitt árið. 

5. Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún 
fær menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á 
hverjum tíma, og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félags- 
ins út á við og hefur yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu 
leyfi félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiði- 
tæki, og með hvaða kjörum leyfið er veiti. 

6. Aðalfund skal halda í aprílmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá 
störfum félagsins á Hönu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess 
á næsta ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og 
úrskurðar fundurinn um þá. 

í. Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í 
serðabók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félaga- 
skrá, arðskrá, fundargerðir og bréf. 

8. Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arð- 
skrá. Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVII. kafla laga nr. 53/1957 
um lax- og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 53 5. júní 1957, um 
lax- og silungsveiði, sbr. lög nr. 38/1970, til þess að öðlast þegar gildi og birtist 
til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 16. júní 1970. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson. 

Nr. 156. 18. júní 1970. 
REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Reykjahreppi, Suður-Þingeyjarsýslu. 

Fasteignaskatt samkvæmt 3. gr. laga nr. 51 10. júní 1964 skal innheimta með 
100% álagi í Reykjahreppi, Suður-Þingevjarsýslu. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt 5. gr. laga nr. 51 10. júní 1964, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. júni 1970. 

Emil Jónsson.   
Hjálmar Vilhjálmssson.
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REGLUGERÐ 

um hafnargjöld landshafnarinnar í Rifi á Snæfellsnesi. 

Í. gr. 

Öll skip, sem eru 12 rúmlestir eða stærri, skulu greiða hafnargjöld til hafnar- 

sjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnarinnar. 

Öll gjöld hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna eins og hún er meðan 

skipið hefur viðdvöl í höfninni. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. 

Undanþegin lestagjaldi og bryggjugjaldi eru herskip, skemmtiferðaskip, íslenzk 

vitaskip og varðskip. 
Strandferðaskip, sem sigla eftir fastri áætlun, greiða hálft lestagjald en fullt 

bryggjugjald ef þau koma að bryggju. Sérsiök gjaldskrá gildir fyrir íslenzk fiski- 

skip allt að 400 rúmlestum. 

2. gr. 

Lestagjald. 

Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða lestagjald kr. 2.00 fyrir hverja brúttórúmlest í hvert sinn, er þau koma 

inn fyrir takmörk hafnarinnar, með þeim undantekningum, er áður getur. Lesta- 

gjald kr. 100.00. 
Skip, sem leita til hafnar vegna óveðurs, sjóskaða eða skemmda á einhvern 

hátt, greiða ekki lestagjald, nema þau jafnframt fermi eða affermi einhverjar vörur. 

Sama gildir og um skip, sem leita hafnarinnar til að rétta áttavita, setja á land 

sjúka menn eða látna. 

3. gr. 

Bryggjugjöld. 

Hvert skip, sem leggst við bryggju eða bólvirki, skal greiða bryggjugjald. Gjaldið 

skal greiða fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólaring, kr. 1.50 af hverri brúttó- 

rúmlest, þó aldrei minna en kr. 100.00. 

4. gr. 

Hafnargjöld fyrir íslenzk fiskiskip allt að 400 rúmlestir. 

a. Opnir bátar greiða kr. 500.00 á ári. 
b. Fiskiskip, sem halda til í höfninni eða hafa uppsátur innan takmarka hafnar- 

innar, þrjá mánuði samfleytt á almanaksárinu eða lengur, skulu greiða kr. 60.00 
í lesta- og bryggjugjöld af hverri brúttó rúmlest á ári. Gjalddagi er 1. apríl eða 
eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá mánuði. 

c. Önnur fiskiskip, sem hafa fasta viðlegu um skemmri tíma í höfninni greiði 
kr. 20.00 í lesta- og bryggjugjöld af hverri brúttó rúmlest á mánuði. 

d. Fiskiskip, sem ekki hafa fasta viðlegu í landshöfninni, skulu greiða krónur 2.00 
í lesta- og bryggjugjöld, fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem 
þau dvelja í höfninni. Þá greiðist þetta gjald ekki oftar en 10 sinnum á almanaks- 

mánuði. 
Gjöld þau, er um getur í grein þessari skulu greidd hvort sem skipin liggja við 

bryggju eða bólvirki eða utan á bátum eða skipum. 

B 64
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5. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum, svo og skepnum, lifandi eða dauðum, 

sem skipað er út og upp á hafnarsvæðinu, með þeim undantekningum, er síðar 
getur. 

6. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til umhleðslu og 

eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft gjald. 

7. gr. 
Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Vörur, sem lagðar eru á land um stundarsakir vegna skemmda á skipi og 
vörur, sem settar eru á land og eiga að fara aftur með sama skipi. 

b. Olía, kol, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar, sem fluttar eru 
úr landi. Enn fremur salt og ís, sem flutt er úr landi í íslenzk skip til eigin 
notkunar. 

c. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið á farmskrá. 
d. Bréfapóstur og farangur ferðamanna. 

8. gr. 

Vörugjöld. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr gjaldein- 
ingu, sem nemur helmingi eða meira, telst heil gjaldeining. Fara skal eftir farm- 
skrá skipa við ákvörðun og útreikning vörugjalds. Skipstjóri er skyldur til að láta 
hafnarstjóra í té eftirrit af farmskrá skips síns. Sé engin farmskrá fyrir hendi, skal 
skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem skip hans hefur fermt eða 
affermt. Þyki hafnarstjórn ástæða til, getur hún, hvenær sem er, lálið ákveða 
vörumagnið á þann hátt, sem hún telur hentugast, svo sem vega afla á vog hafn- 
arinnar gegn vigtargjaldi, sem hafnarnefnd ákveður. Reynist vörumagnið meira 
en upp var gefið greiðir skipið kostnaðinn. Ef ýmsar vörutegundir eru í sömu 
sendingu og beri farmskrá ekki með sér greinilega sundurliðun í tegundir, skal 
reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund, sem hæst vörugjald ber. 

9. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá segir til um og 

greiða gjald, sem þar segir. Minnsta vörugjald skal vera 10 krónur. Leiki vafi á 
í hvaða flokki skuli telja vöru, skal hafnarstjóri skera úr um það, en úrskurði hans 
má áfrýja til hafnarstjórnar. 

VÖRUGJALDSKRÁ 

10. gr. 
Brottfluttar og aðfluttar vörur. 

1. flokkur. Gjald kr. 4.00 fyrir hver 100 kg: 
Kol, koks, salt, tilbúinn áburður, fóðurvörur, kornvörur, matvörur í 
stórum umbúðum, garðávextir, steypustyrktarjárn, smíðajárn, stein- 
efni til bygginga, sement, keðjur, kaðlar, vírar, veiðarfæri og aðrar 
Þungavörur. 

2. flokkur. Gjald kr. 6.00 fyrir hver 100 kg: 

Olíur alls konar og benzin. 
3. flokkur. Gjald kr. 10.00 fyrir hver 100 kg: 

Vélar, varahlutir, rafmagnsvörur, miðstöðvarefni, vatnsrör og pípur, 
byggingavörur ótaldar annars staðar.
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4. flokkur. Gjald kr. 12.00 fyrir hver 100 kg: 
Vefnaðarvörur og fatnaður úr hvers konar efni, efni til fatnaðar, skó- 
lau, gosdrykkir, matvörur í smærri umbúðum, efnisvörur til iðnaðar. 
Vörur, ótaldar annars staðar, sem reiknast eftir þyngd. 

5. flokkur. Gjald kr. 3.50 fyrir 0.1 ten.m: 
Trjáviður, húsgögn, hljóðfæri og aðrar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 

Brottfluttar sjávarútvegs -og landbúnaðarafurðir. 

6. flokkur. Gjald kr. 6.00 fyrir hver 100 kg: 
Hraðfrystur fiskur og Ísaður, saltfiskur, fiskimjöl, síldarmjöl, lýsi. 

7. flokkur. Gjald kr. 8.00 fyrir hver 100 kg: 
Sild og hrogn í tunnum. 

8. flokkur. Gjald kr. 8.00 fyrir hver 100 kg: 
Skreið, niðursuðuvörur og aðrar útfluttar afurðir ótaldar annars staðar. 

9. flokkur. Gjald fyrir hvert stykki: 
Stórgripir ...........000000 00 kr. 30.00 
Sauðfé og loðdýr ........0..0.00 0000 nn — 10.00 
Tómar tunnur og kassar 0. þ. h. ......2.220200 000... — 4.00 

10. flokkur. Gjald 0.75% af verðmæti afla, lögðum á land á hafnarsvæðinu til vinnslu, 
verkunar eða brottflutnings. 

Fiskkaupanda ber að afhenda skrifstofu hafnarinnar skýrslu um keyptan afla 
mánaðarlega. Aflagjaldið fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Fiskkaupandi 
ber ábyrgð á greiðslu aflagjalds og ber honum að standa hafnarsjóði skil á greiðslu 
þess mánaðarlega. 

11. gr. 

Ýmis gjöld til hafnarinnar. 

Fyrir að leggja skip eða bát í fjöru hafnarinnar til hreinsunar eða aðgerðar skal 
greiða kr. 0.50 af hverri brúttólest skipsins eða bátsins fyrir hvern sólarhring eða 
hluta úr sólarhring, þó aldrei minna en kr. 50.00. 

12. gr. 
Fyrir að leggja vörur, sem affermdar eru, á land hafnarinnar, skal greiða kr. 

1.00 fyrir hvern fermetra af landi því, sem varan lHggur á, fyrir hvern sólarhring, 
talið frá öðrum degi eftir að affermingu er lokið. Sama gjald skal greiða fyrir vörur, 
sem fluttar eru á land hafnarinnar og fara eiga í skip. 

Ef affermdar vörur eru látnar í geymsluhús hafnarinnar skal greiða kr. 2.00 
fyrir hvert stykki, fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, talið frá öðrum 
degi eftir að affermingu er lokið, enda sé varan tekin innan þriggja daga. Fyrir aðra 
vörugeymslu greiðist það gjald, sem um semst við hafnarstjóra. 

13. gr. 
Fyrir lóðir hafnarinnar og geymsluhús, sem eru leigð einstökum mönnum eða 

félögum um lengri tíma, skal greiða gjald, sem ákveðið verður með samningi. 

14. gr. 

Hafnsaga og hafnsögugjald. 

Sérhvert skip, sem ætlar að leita hafnar í landshöfninni og nota þarf hafnsögu- 
mann, skal gera boð um það til hafnsögumanns, verði því við komið, og með hæfi- 
legum fyrirvara. Er hafnsögumanni skylt að fara til móts við skipið, allt að 1 sjó-
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mílu út af Tösku. Vísar þá hafnsögumaður skipinu leið til hafnar og má eigi yfir- 
gefa það án samþykkis skipstjóra, fyrr en skipið er lagzt við festar á höfninni. Heim- 
ilt er hafnsögumanni, meðan hann hefur ekki lokið starfi sínu, að banna hverjum þeim, 
sem ekki á lögmætt erindi, að koma á skipsfjöl. Meðan hafnsögumaður dvelur á skipi 
ber skipinu að sjá honum fyrir fæði. 

15. gr. 
Öl skip, sem stærri eru en 30 rúmlestir brúttó, skulu hvort sem þau nota hafn- 

sögumann eða eigi, greiða hafnsögugjald í fyrsta sinn á ári hverju, er þau koma frá 
útlöndum og athafna sig í höfninni. Komi sama skip oftar á sama ári, skal það ekki 
greiða hafnsögugjald nema það noti hafnsögumann. 

Herskip, skemmtiferðaskip og varðskip eru undanþegin hafnsögugjaldi, nema 
þau noti hafnsögumann. 

16. gr. 
Ef sjúkdómar eru á skipinu eða ástæða er til að ætla, að sótthætta geti stafað 

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

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

stjóri eða umboðsmaður skipsins tafarlaust snúa sér til hafnarskrifstofunnar, sem 
segir honum hvar skipið megi liggja. 

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

sreiða hafnsögusjald. 

19. gr. 
Auk þess skal greitt sérstakt gjald fyrir leiðsögu skipa um höfnina, þar á meðal 

inn í og út úr innri höfninni. 

20. gr. 

Hafnsögugjald. 

Öll aðkomuskip, sem fara inn á innri höfn, skulu, hvort sem þau nota hafn- 

sögumann eða eigi, skyld að greiða hafnsögugjald eins og hér segir, reiknað af 
brúttóstærð skipsins. 

Innlend skip og bátar greiða hafnsögugjald einu sinni á ári, ef þau koma á innri 
höfn, nema þau noti aðstoð hafnsögumanns. 

Herskip og varðskip eru undanþegin hafnsögugjaldi, nema þau noti hafnsögu- 
mann. 

a. Fyrir leiðsögu til hafnarinnar kr. 350.00 fyrir hvert skip, sem er alit að 100 
brúttó rúmlestir, og kr. 1.00 fyrir hverja brúttó rúmlest frá 100 til 3000 brúttó 
rúmlestir, og kr. 0.50 fyrir hverja brúttó rúmlest þar yfir. 

hb. Fyrir leiðsögu frá höfninni kr. 350.00 fyrir hvert skip, sem er allt að 100 

brúttó rúmlestir, og kr. 0.50 fyrir hverja brúttó rúmlest frá 100 til 300 brúttó 
rúmlestir, og kr. 0.25 fyrir hverja brúttó rúmlest þar yfir. 

c. Fyrir leiðsögu um höfnina greiðist kr. 200.00 fyrir hvert skip, sem er allt að 

100 brúttó rúmlestir og kr. 0.30 að auki fyrir hverja brúttó rúmlest fram 
yfir 100. 

d. Fyrir að vera úti í skipum greiðist kr. 500.00 á sólarhring eða hluta úr sól- 

arhring, þar til hafnsögumaður er aftur kominn heim, auk þess greiðist fæði 
og útlagður ferðakostnaður heim. Jafnframt greiði sömu skip hafnsögugjald 
undir staflið a. og b.
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Um innheimtu og greiðslu gjalda. 

21. gr. 

Hafnarstjóri sér um innheimtu hafnargjalda, og skal greiða gjöldin á skrif- 

stofu hans. 

22. gr. 

Skipstjóri, formaður eða eigandi ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. Hafnar- 

sjóður hefur haldsrétt í skipum, unz hafnarg jöld eru greidd. Þegar gjalddagar eru 

ekki ákveðnir í reglugerð þessari, skal greiða gjöldin áður en skipið fer burt úr 

höfninni. 

23. gr. 

Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar samkvæmt 12. og 13. gr. 

greiði móttakandi af vörum, sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarstióra skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 

eigandi ábyrgð á greiðslu vörug gjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 

Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga þegar byrjað 

er að afferma skipið. 

Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 

daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 

Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörunum, unz gjaldið er greitt. 

24. gr. 
Leigu af lóðum hafnarinnar greiðir samningsaðili. 

25. gr. 

Gjald fyrir að nota krana, sporbrautir eða önnur tæki og áhöld greiðir sá, 

sem semur við hafnarstjóra um afnotin. 

26. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki. 

27. gr. 
Brot gegn re eglt igerð þessari varða sektum allt að kr. 100 000.00, nema þyngri 

efsing Hhggi við samkvæmt lögum. 

Sektirnar renna í hafnarsjóð landshafnarinnar. 

28. gr. 
Með mál út af reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem selt er samkvæmt lögum nr. 38 14. marz 1951, um lands- 

höfn í Rifi á Snæfellsnesi, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og Þirtist 

Hl eftirbreytni öllum þeim, sem Þblut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglu- 

gerð um hafnargjöld landshafnarinnar í Rifi á Snæfellsnesi, nr. 75/1959. 

Samgönguráðuneytið, 22. júní 1970. 

Ingólfur Jónsson. 

Kristinn Gunnarsson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Jólagjafasjóð Guðmundar Andrés- 
sonar gullsmiðs, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 
29. júní 1970. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Jólagjafasjóð Guðmundar Andréssonar gullsmiðs. 

1. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður samkvæmt ákvæði í erfðaskrá Guðmundar Andrés- 

sonar, gullsmiðs dags. 11. okt. 1968, en hann andaðist 11. nóv. 1968. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að veita styrki til barna, gamalmenna og annarra vist- 

manna, er dvelja langdvölum á sjúkrahúsum landsins, hælum, elliheimilum og 
barnahælum svo og til hjúkrunarnema. 

Styrkina skal veita um jólaleytið ár hvert. 

3. gr. 
Sjóðurinn skal vera undir forsjá landlæknisembættisins og annast það fjár- 

vörzlu hans og reikningshald. Ríkisendurskoðunin skal hafa eftirlit með sjóðnum 
og árlega endurskoða reikninga hans. 

4, gr. 
Með úthlutun úr sjóðnum fer 3 manna úthlutunarnefnd. Skal hún skipuð land- 

lækni. hiskupinum yfir Íslandi eða fulltrúa er hann tilnefnir og manni kjörnum af 
stórstúku IOOF á Íslandi. 

5. gr. 
Eignir sjóðsins sem nú eru að mestum hluta í öðru en peningum, skulu seldar 

og skal við söluna fylgt fyrirmælum arfleiðsluskrár. En þess skal gætt eftir því sem 
unnt er að sjóðurinn sé jafnan varðveittur í verðtryggðum eignum. Landlæknis- 
embættið skal ráðstafa eignavörzlu sjóðsins, og hafa þar um samráð við úthlut- 
unarnefnd. 

6. gr. 
Við vörzlu sjóðsins skal þess jafnan gætt svo sem unnt er að eignir hans 

ekki rýrni að verðgildi. Skal úthlutunarnefnd miða fjárveitingar úr sjóðnum við 
bað. Meðan eignum sjóðsins hefur ekki verið komið í vaxtabærar eignir að fullu 
má þó úthluta úr sjóðnum allt að kr. 100 000.00 á ári, en gæta skal þess að slíkar 
fjárveitingar verði aftur lagðar við sjóðinn á næstu árum eftir því sem vaxtatekjur 
hans leyfa. 

7. gr. 
Úthlutunarnefnd skal gjöra sér grein fyrir hag og þörfum fólks þess, er styrkja 

úr sjóðnum fær notið og setur sér að öðru leyti starfsreglur. 
Úthlutunarnefnd skal halda gjörðahók um starf sitt, úthlutanir úr sjóðnum 

og fjárvarðveizlu sjóðsins. 

Þannig sett og samþykkt samkvæmt fyrirmælum erfðaskrár Guðmundar 
Andréssonar dags. 11. okt. 1968. 

12. febrúar 1970. 

Sigurður Sigurðsson. Sigurbjörn Einarsson. Reynir Oddsson. 
Kr. Kristjánsson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð um Þórarin skóla- 

meistara Björnsson, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 

1. júlí 1970. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð um Þórarin skólameistara Björnsson. 

1. gr. 

Minningarsjóður Þórarins skólameistara Björnssonar er stofnaður með fram- 

lögum nemenda hans, vina og vandamanna, eftir andlát hans hinn 28. janúar 1968, 

í virðingarskyni og þakklætis fyrir hin veigamiklu störf hans í þágu íslenzkra 

mennlunar- og menningarmála. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 537 789.44. 

2. gr. 
Sjóðurinn er í vörzlu skólameistara Menntaskólans á Akureyri og fer um 

vörzlu, fjárreiður, bókfærslu og endurskoðun á reikningum sjóðsins eftir almenn- 

um reglum um sjóði í vörzlum skólans. 

ð. gr. 
Þriggja manna stjórn fer með yfirráð sjóðsins. Skal skólameistari vera sjálf- 

kjörinn formaður hennar, en tveir meðstjórnendur kjörnir árlega af kennarafundi. 

Þó skal ekkju Þórarins, frú Margréti Eiríksdóttur, heimilt að tilnefna annan með- 

stjórnandann, ef hún óskar þess. 
4. gr. 

Úthluta skal úr sjóðnum einu sinni á ári. Fer úthlutunin fram á afmælisdegi 
Þórarins Björnssonar, 19. desember, en tilkynna skal um styrkveitinguna við skóla- 

slit. 
Stjórn sjóðsins ákveður styrkveitingu og ræður því, hvort auglýsa skuli eftir 

umsóknum eða ekki. 
5. gr. 

Gjafir og aðrar tekjur sjóðsins leggjast óskiptar við höfuðstól, en hann má 

aldrei skerða. 
Úthluta má hverju sinni allt að 44 hlutum af vöxtum sjóðsins eins og þeir voru 

næsta ár á undan úthlutun. 
Styrki má veita stúdentum frá Menntaskólanum á Akureyri til háskólanáms 

eða framhaldsnáms, og skulu þeir stúdentar að öðru jöfnu ganga fyrir, sem leggja 
stund á frönsku eða franskar bókmenntir, latínu eða bókmenntir á latínu eða heim- 
spekileg fræði. Styrknum skal úthlutað til traustra og sóðra nemenda, er sýnt 
hafa sóða áslundun og eru góðir skólaþegnar. 

6. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Akureyri, 23. febrúar 1970. 

Steindór Steindórsson, 
formaður. 

Brynjólfur Sveinsson, Aðalsteinn Sigurðsson, 

meðstjórnandi. meðstjórnandi.



Nr. 160. 510 6. júlí 1970. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 214 25. október 1966 um möskvastærð 

botnvörnunetja og lágmarksstærðir fisktegunda. 

1. gr. 
Aftan við 1. gr. komi ný málsgrein svo hljóðandi: 
Sömu reglur um möskvastærð skulu gilda á hafsvæðinu er takmarkast af 

vesturströnd Grænlands og eftirgreindum línum: Frá 7810 n.br. og 73900' v.lgd. 
er dregin lína að 75%00" n.br. og 73930" v.lgd. og þaðan í suðaustur átt að 69900' n.br. 
og 599007 v.lgd., þaðan í réttvísandi suður að 6100 n.br. og 5900“ vlgd. Þaðan 
hngsast lína dregin í suðausturátt að 52*15' n.br. og 4200 v.lgd. og þaðan í rétt- 
vísandi norður að 599007 n.br. og 42*00' v.lgd. og þaðan í réttvísandi vestur í punkt 
59900" n.br. og 4490 v.lgd. og þaðan í Góðvon. (Cape Farwell). 

2. gr. 
Aftan við 1. málsgrein 7. gr. komi ný málsgrein svo hljóðandi: 
Þó skulu brot á ákvæðum síðustu málsgreinar 1. gr. reglugerðarinnar varða 

sektum frá 500.00 til 20 000.00 krónum. 
Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 56 12. maí 1970 um framkvæmd 

albjóðasamnings um fiskveiðar í Norðvestur Atlantshafi til þess að öðlast gildi 

Þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 6. júlí 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. a 
Jón L. Arnalds. 

Nr. 161. 21. júlí 1970. 

SAMÞYKKT 

um breyting á sambykkt um stjórn Akureyrar nr. 143 29. ágúst 1966. 

1. gr. 

gr. B, 2, orðist svo: „Sjúkrahússtjórn: 5 aðalmenn og 5 til vara“. 
r. B, 3, orðist svo: „Elliheimilastjórn: 5 aðalmenn og 5 til vara“. 

gr. B, 7, orðist svo: „Heilbrigðisnefnd: 5 aðalmenn og 5 til vara“. 
gr. B, 9, orðist svo: „Skipulagsnefnd: 5 aðalmenn og 5 til vara“. NO
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Samþykkt Þessi, sem bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. marz 1961, til þess að öðl- 

ast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. júlí 1970. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Jón S. Ólafsson.



21. júlí 1970. öll Nr. 162. 

SAMÞYKKT 

um breyting á samþykkt nr. 12 5. febrúar 1958 um breyting á samþykkt um 

stjórn bæjarmálefna Ísafjarðarkaupstaðar nr. 215 27. desember 1947. 

1. gr. 
Í stað orðanna „Bæjarráð skal skipað fimm fulltrúum“ í Í. gr. 1. mgr. sam- 

þykktarinnar, komi: „Bæjarráð skal skipað þrem bæjarfulltrúum“. 

2. gr. 
Eftir setningunni: „Í forföllum aðalmanna skulu varamenn mæta“ í Í. gr. 3. mgr. 

i. f. samþykktarinnar, komi: „Bæjarráð getur leyft, að flokkur, sem fulltrúa á í 
bæjarstjórn, en ekki fulltrúa í bæjarráði, megi tilnefna bæjarfulltrúa til að sitja 

fundi bæjarráðs með málfrelsi og tillögurétti“. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Ísafjarðarkaupstaðar hefur samið og sam- 
þykkt staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. marz 1961 til þess að öðl- 
ast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. júlí 1970. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg. nn 

Jón S. Ólafsson. 

30. Júlí 1970. Nr. 163. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð frú Sigurlaugar 
Gunnarsdóttur frá Ási í Hegranesi, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af 
dómsmálaráðherra 30. júlí 1970. 
2 Skipulagsskráin er þannig: 
FP 5. 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð frú Sigurlaugar Gunnarsdóttur frá Ási í Hegranesi. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður hinn 7. júlí 1969 í tilefni af því, að þá eru liðin 100 ár 

frá stofnun fyrsta kvenfélags í Skagafirði, en það var gert að Ási í Hegranesi, og að 
frumkvæði frú Sigurlaugar Gunnarsdóttur, húsfreyju þar. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 100 000.00 og er það lagt fram af kvenfélögum í Sam- 

bandi skagfirzkra kvenna og ættingjum frú Sigurlaugar Gunnarsdóttur. 

Sjóðurinn skal ávaxtaður í útibúi Búnaðarbanka Íslands á Sauðárkróki eða 
á annan trvyggilegan hátt að mati sjóðstjórnarinnar. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja Héraðssjúkrahúsið á Sauðárkróki og ellideild 

þess eða elliheimili, sem reist kann að verða í hennar stað, til kaupa á lækninga- 
B 65
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tækjum eða öðru því, sem stjórn sjóðsins telur mesta nauðsyn á á hverjum tíma. 
Óheimilt er að nota fé sjóðsins til rekstrar þessara stofnana. 

4. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 

5. gr. 
Sjóðurinn veitir viðtöku minningargjöfum og öðrum gjöfum. 
Sérstök þar til gerð bók skal liggja frammi í sjúkrahúsinu á Sauðárkróki og 

má færa í hana stutt æviágrip þeirra, sem minningargjafir eru gefnar um og skulu 

gefendur annast ritun þeirra. 

6. gr. 
Úthlutun úr sjóðnum skal í fyrsta sinn ekki fara fram fyrr en höfuðstóll hans 

er orðinn kr. 200 000.00, en þá má veita úr honum þá upphæð sem umfram er kr. 

100 000.00. 
Eftir það er stjórn sjóðsins heimilt að veita fé úr sjóðnum eftir því sem henni 

þykir henta, þó þannig að óheimilt er að skerða höfuðstól sjóðsins þannig að hann 

verði lægri en kr. 100 000.00. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa yfirlæknir Héraðssjúkrahússins á Sauðárkróki og tvær 

konur, önnur búsett á Sauðárkróki en hin í Skagafjarðarsýslu. 
Konur þessar skulu vera starfandi kvenfélagskonur og skulu þær kosnar á að- 

alfundi Sambands skagfirzkra kvenna til þriggja ára í senn. Á sama hátt skulu 

kosnar tvær konur til vara. 
Endurskoðendur reikninga Héraðssjúkrahússins skulu endurskoða reikninga 

sjóðsins árlega. 
Stjórn sjóðsins hefur á hendi alla framkvæmd fjárveitinga sjóðsins, reiknings- 

hald og fjárreiður allar. 

8. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Sauðárkróki, 7. júlí 1969. 

F. h. stofnenda í stjórn Sambands skagfirzkra kvenna: 

Pála Pálsdóttir. Helga Kristjánsdóttir. Emma Hansen. 

Nr. 164. 30. júlí 1970. 
SAMÞYKKT 

um sveitarstjóra í Eyrarbakkahreppi í Árnessýslu. 

1. gr. 
Hreppsnefnd kýs sveitarstjóra eftir hverjar almennar hreppsnefndarkosningar, 

og er ráðningartímabil hans hið sama og kjörtímabil hreppsnefndar. 

2. gr. 
Sveitarstjóri á sæti á fundum hreppsnefndar og hefur óbundið málfrelsi og 

tillögurétt, en atkvæðisrétt hefur hann því aðeins, að hann sé hreppsnefndar- 

maður.
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3. gr. 

Sveitarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem hreppsnefnd gerir 

og hreppsmála yfirleitt. Hann sér um, að öll störf, sem nefndin á að annast séu 

framkvæmd. Hann annast innheimtu á öllum tekjum sveitarsjóðs og fyrirtækja 

hans, án sérstakrar þóknunar, annarrar en áhættuþóknunar, sem honum yrði 

greidd eftir sömu reglum og innheimtumönnum ríkisins. Hann er féhirðir hrepps- 

nefndar og reikningshaldari, semur allar skýrslur hennar og reikninga, annast alla 

bókun og bréfaviðskipti. Hann geymir bækur nefndarinnar, innstæðubréf hrepps- 

ins og öll önnur skjöl og hvað annað, sem hreppnum tilheyrir og hreppsnefndin 

á að bera ábyrgð á. 
Í forföllum sveitarstjóra skal oddviti annast störf hans. 

4. gr. 

Launakjör sveitarstjóra skulu ákveðin í ráðningarsamningi þeim, sem um 

getur í 5. gr. og greiðast þau úr sveitarsjóði. 

5. gr. 

Oddviti skal fyrir hönd hreppsnefndar gera ráðningarsamning við sveitar- 

stjóra, eftir að ráðning hans hefur verið samþykkt af hreppsnefnd og skal þar 

nánar kveðið á um kjör hans, orlof, skrifstofutíma, lífeyri og annað það, sem nauð- 

synlegt er hverju sinni, og skal ráðningarsamningurinn samþykktur af hreppsnefnd. 

Uppsagnarfrestur af hendi hvors aðila er 6 mánuðir. 

6. gr. 
Nú gerist sveitarstjóri sekur um stórfellda og ítrekaða vanrækslu og hirðu- 

leysi í starfi og skeytir ekki áminningum hreppsnefndar, getur hún þá með fund- 
arsamþykkt vikið honum frá störfum, en tilkynna skal hún félagsmálaráðuneytinu 
þessa frávikningu, svo fljótt sem við verður komið. Hreppsnefnd ákveður, hvort 
oddviti eða annar hreppsnefndarmaður taki við starfi sveitarstjóra og gegnir því, 
unz sveitarstjóri hefur verið ráðinn að nýju. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Eyrarbakkahrepps í Árnessýslu hefur samið 
og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. marz 1961, til þess 

að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 30, jú 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

lí 1970. 

Hallgrimur Dalberg.
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REGLUGERÐ 

um hækkun fæðingarstyrks samkvæmt lögum um almannatryggingar. 

Fæðingarstyrkur, samkvæmt 18. gr. laga nr. 40 30. april 1963 skal hækka úr 

kr. 11 600.00 í kr. 13 000.00 við hverja fæðingu. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 20 23. apríl 1965 um breyt- 

ing á lögum nr. 40 30. apríl 1963 um almannatryggingar, staðfestist hér með til 

að taka gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 10. ágúst 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Nr. 166. 12. ágúst 1970. 
HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Blönduós. 

I. KAFLI 

TAKMÖRK HAFNARINNAR 

1. gr. 
Höfnin takmarkast landmegin frá Mógili sunnan við Bolanöf að hugsaðri línu 

vestur frá norðvesturhorni neðri brekku kauptúnsins, og er höfnin fyrir þessari 

strandlengju fram yfir mælda skipalegu. 

II. KAFLI 

STJÓRN HAFNARINNAR OG REKSTUR 

2. gr. 
Sveitarstjórn hefur á hendi stjórn og rekstur hafnarinnar undir yfirumsjón sam- 

sgönguráðuneytisins. 
Sveitarstjórn kýs á fyrsta fundi sínum 5 manna hafnarstjórn og jafnmarga til 

vara og skipar formann hennar og varaformann, sem boðar til funda í hafnarstjórn 
og stýrir þeim. 

Kiðrtímabil hafnarstjórnar skal vera hið sama og sveitarstjórnar. 

Hafnarvörður, eða sá sem sér um daglegan rekstur og eftirlit hafnarinnar, á 
sæti á fundum hafnarstjórnar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. 

3. gr. 
Til aðstoðar hafnarstjóra við daglegan rekstur hafnarinnar, eftirlit og umsjón, 

skulu vera svo margir starfsmenn, sem þurfa þykir. Hreppsnefnd skipar hafnar- 
stjóra, hafnarvörð eða umsjónarmann, og aðra fasta starfsmenn eftir tillögum hafn- 
arstjórnar og setur beim erindisbréf, þar sem m. a. verksvið þeirra er ákveðið. 

Daslegan rekstur, framkvæmdir, eftirlit og umsjón annast hafnarvörður í sam- 
ráði við hafnarstjórn. 
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III. KAFLI 

UM ALMENNA REGLU Á HÖFNINNI OG HAFNARSVÆÐINU 

4. gr. 

Skip telst í reglugerð þessari hvert fljótandi far. 

5. gr. 

Sérhver skipstjóri, sem kemur á skipi sínu á höfnina, að bryggju eða að hafn- 

arbakka, skal gæta fyllsta öryggis í allri umferð á höfninni. Hann skal vera kunn- 

ugur ákvæðum reglugerðar hafnarinnar, svo og skipshöfn hans öll. Eintak af hafn- 

arreglugerðum fæst afhent í skrifstofu hafnarinnar án endurgjalds og skal það 

vera í sérhverju skipi, er liggur á höfninni eða við bryggju eða hafnargarð. 

6. gr. 

Hafnarstjóri sér um að gætt sé reglu á höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða boði hans og banni svo og þeirra manna, er settir eru til að gæta 

reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönnum hafnarinnar getur hann 

kært fyrir hafnarstjórn, en skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

7. gr. 

Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga er óheimilt að dvelja á landi hafnarinnar, 

tálmi þeir með því fermingu eða affermingu eða önnur störf, sem þar eru unnin. 

Banna má ónauðsynlegan akstur hvers kyns ökutækja um bryggjur og hafnar- 

bakka. 
8. gr. 

Skylt er að gæta ýtrustu varúðar í meðferð opins elds og óbyrgðra ljósa í 

skipum á höfninni, sem flytja eldfim efni og efni, sem sprengihætta stafar af. Hið 

sama gildir um tóbaksreykingar og ber, ef þurfa þykir, að banna þær á þeim stöð- 

um, þar sem um eldhættu eða sprengihættu gæti verið að ræða. 

9. gr. 

Ekki má kasta í höfnina, hvorki frá skipum, né frá hafnarbakka eða bryggjum, 

kjölfestu, ösku, dauðum fiski, fiskúrgangi, veiðarfærum, trossum, vírum, matar- 

leifum, umbúðum eða neins konar rusli. Allt þess háttar skal flutt á þann stað, sem 

hafnarvörður vísar til. 
Ekki má láta olíur eða vatn mengað olíu renna í höfnina. Þegar olía er látin í 

skip eða losuð úr því, skal þess gætt að ekkert af henni renni í höfnina á hafnar- 

mannvirki eða á þilfar skipsins. 

IV. KAFLI 
UM LEGU SKIPA Í HÖFNINNI OG AFREIÐSLU ÞEIRRA 

10. gr. 
Þegar skip leitar hafnar, skal skipstjóri eða umboðsmaður skipsins tafarlaust 

snúa sér til hafnarstjóra, er vísar honum á legustað fyrir skipið. 
Leggist skipið við hafnarmannvirki, skulu landfestar bundnar, þar sem starfs- 

menn hafnarinnar segja til um. 
11. gr. 

Ef sjúkdómur er á skipinu eða ástæða þykir til að ætla að sótthætta geti stafað 
að því, ber hafnarstjóra að sjá um að fylgt sé þeim reglum, sem settar eru í lögum 
um varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands.
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12. gr. 
Skip, sem ekki er verið að ferma eða afferma, eða ekki er unnið við, mega 

aldrei liggja þannig á höfninni að þau tálmi vinnu við önnur skip og skal skylt að 
hlýða boðum starfsmanna hafnarinnar um það hvert þau skuli flutt. Ef ekki er 
orðið við boðum starfsmanna hafnarinnar í þessum efnum er heimilt að færa 
skipið á kostnað eiganda. 

Brottfarartíma skips skal skipstjóri tilkynna hafnaryfirvöldum með minnst 
tveggja tíma fyrirvara. 

13. gr. 
Sé nauðsynlegt talið að skipum, sem fermd eru eða affermd, sé lagt hverju 

við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra skipa, er utar liggja yfir þilfar 
hinna. Skipshöfn og farþegum þeirra skipa, sem utar lggja, er einnig heimil nauð- 
synleg umferð um þilför þeirra skipa, er nær liggja. 

14. gr. 
Í sérhverju skipi, sem ekki hefur leyfi hafnarvarðar til að liggja mannlaust á 

höfninni, skal jafnan vera a. m. k. Í maður, er getur tekið við fyrirskipunum frá 
starfsmönnum hafnarinnar og framkvæmt þær í samræmi við það, sem reglugerð 
þessi býður. 

15. gr. 
Eigi má festa skipum við hafnarbakka eða bryggjur nema við festarhringsa eða 

festarstólpa, að tilvísun hafnarvarðar. Séu landfestar úr járni, skulu þær vera klædad- 
ar þar sem þær hvíla á hafnarbakkanum eða bryggjunni. Flestum skal þannig komið 
fyrir að þær hindri sem minnst umferð á bryggju eða hafnarbakka og skulu festar 
auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki hafnarverði þess ekki 
nægilega gætt, getur hann krafizt þess að bætt sé úr því tafarlaust. 

Skylt er að hafa hlífar milli skips og hafnarbakka eða bryggju, óski hafnar- 
vörður þess. 

16. gr. 
Skip mega ekki láta vélarnar ganga af svo miklu afli að öðrum skipum eða 

hafnarmannvirkjum stafi af því hætta. 

17. gr. 
Ekki má krækja hökum í bryggju eða hafnarbakka. Ekki mega skip hleypa 

vatni á bryggju eða hafnarbakka, hvorki við þvott á þilfari né heldur, er þau hleypa 
burt vatni á annan hátt. Búa skal svo um með hlífum að vatnið fari beint í höfnina. 

18. gr. 
Ef skip lendir á grynningum og sekkur, þar sem það að áliti hafnarstjórnar 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar eða umferð um hafnarsvæðið, skal fjarlægja 
það svo fljótt sem við verður komið. Verði dráttur á því má hafnarvörður láta færa 
skipið burt á kostnað eiganda og er honum, ef nauðsyn krefur, heimilt að láta selja 
skipið til lúkningar kostnaðinum. 

19. gr. 
Áður en kjölfesta er flutt á skip eða úr skipi, skal hafnarverði sert viðvart og 

ákveður hann þá hvar losun eða lestun kjölfestunnar fer fram. 
Við losun eða lestun á kjölfestu, sandi, kolum og öðru þess háttar, er skylt að 

hafa nægilega tryggar hlífar á milli skipsins og hafnarbakka, bryggjunnar eða bát- 
anna, að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa eigi gætt, getur hafnarvörður stöðvað 
verkið, unz umbætur hafa farið fram.
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Skipstjóri skal sjá um, að kjölfesta sú, sem flutt hefur verið á land úr skipi 

hans, sé þegar í stað flutt burt af löndunarstaðnum þangað, sem hafnarvörður 

vísar til. 
20. gr. 

Þegar lokið er ferming eða affermingu skal eigandi skips láta hreinsa bryggju 

þá eða hafnarbakka, sem notuð hafa verið, sé þess talin þörf. Farist það fyrir, skal 

hafnarstjóri sjá um að það sé gert, en eigandi farms eða skips greiði þann kostnað, 

er af því leiðir. 

V. KAFLI 

UM SKIP, SEM LAGT ER Í LÆGI 

21. gr. 

Skipum má leggja í lægi í höfninni með sérstöku leyfi hafnarnefndar, sé það 

gert undir umsjón hafnarvarðar, sem ákveður legustaðinn, legufærin og fyrir- 

komulag allt, er varðar lagningu skipsins. 

22. gr. 

Meðan skip liggur mannlaust í lægi í höfninni, skal ekki sjaldnar en á eins 

mánaðar fresti fara út í það til að líta eftir hvort legufæri eða annað hefur farið 

úr lagi eða bilað. Ef svo reynist skal lagfæra það svo fljótt sem auðið er. 

Leyfi hafnarstjórnar til að leggja skipi í lægi er bundið því skilyrði, að ef 

skipið sekkur láti eigandi þess taka það upp eða sprengja það sundur, svo það 

skemmi ekki höfnina. Sé því ekki fullnægt innan tiltekins frests, getur hafnar- 

stjórnin látið framkvæma verkið á kostnað eigenda. 

23. gr. 

Heimilt er að leggja skipi í lægi á höfninni þó það sé mannlaust, sé það svo 

þétt, að áliti hafnarstjórnar sem getur framkvæmt eða látið framkvæma á því rann- 

sókn á kostnað eiganda, að ekki stafi af því nein hætta. 

Á skipum þessum skal tendrað ljós samkvæmt reglum þeim, sem settar eru 

í alþjóðasjóferðareglum um skip, er liggja fyrir akkeri. 

Áður en skipstjóri fer af skipinu skal hann skriflega tilkynna hafnarstjórn um 

umsjónarmann, búsettan í bví lögsagnarumdæmi, sem höfnin er í, sem skal hafa 

umsjón skipsins á hendi og skal skipstjóri ganga úr skugga um að hafnarnefnd sé 

samþykk útnefningu umsjónarmannsins. Hafnarnefnd getur krafizt, ef henni 

finnst ástæða til, að umsjónarmaður hafi skipstjóraréttindi og hafi búsetu það 

nálægt hafnarsvæðinu að auðvelt sé að ná til hans í tæka tíð ef færa þarf skipið 

til annarra þeirra aðgerða, er skipið snertir. 

Hafnarvörður beinir til umsjónarmannsins öllum þeim fyrirskipunum, er skipið 

varða, en umsjónarmaður annað hvort framkvæmir fyrirskipanir hafnarvarðar eða 

sér um að þær séu framkvæmdar. Verði dráttur á því skal hafnarvörður Játa fram- 

kvæma verkið á kostnað skipseiganda. 

VI. KAFLI 

UM FERMINGU OG AFFERMINGU ELDFIMRA VÖKVA OG SPRENGIEFNA 

24. gr. 

Skip sem flytja eldfim efni svo sem steinolíu, benzín, aceton, terpentínu eða 

aðra álíka eldfima vökva, sprengiefni, svo sem púður, dýnamit, geomit eða þess 

konar efni, mega ekki fara inn á höfnina fyrr en tilkynnt hefur verið um farm 

til hafnarstjóra og afferming leyfð undir eftirliti brunavarða, ef til þess þykir 

ástæða. Um útskipun á sams konar farmi gilda sömu varúðarreglur.
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25. gr. 
Skip, sem hafa meðferðis þau efni, sem nefnd eru í næstu grein hér á undan, 

skulu, er þau koma inn á höfnina með þess konar farm, hafa á framsiglutoppi al- 
þjóðlegt merkjaflagg með bókstafnum „B“, að degi til en að næturlagi rautt ljós 
í stað þess. Merki skal hafa uppi svo lengi sem skipið er í höfn og um hættu getur 
verið að ræða. Skip, sem ekki hafa framsiglu skulu þess í stað reisa a. m. k. þriggja 
metra háa stöng, sem flagginu eða ljósinu skal komið fyrir á. 

VII. KAFLI 

UM GJÖLD TIL HAFNARINNAR 

26. gr. 
Öl skip, sem eru 12 rúmlestir eða stærri, skulu greiða hafnargjöld til hafnar- 

sjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnarinnar. 
Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttóstærð skipanna eins og hún er mest 

meðan skipið hefur viðdvöl í höfninni. Hálf rúmlest telst sem heil, en minni 
hluta er sleppt. Undanþegin lestargjaldi og bryggjugjaldi eru herskip, skemmti- 
ferðaskip, Íslenzk vitaskip og varðskip. 

Strandferðaskip, sem sigla eftir fastri áætlun, greiða hálft lestargjald en fullt 
bryggjugjald ef þau koma að bryggju. Sérstök gjaldskrá gildir fyrir íslenzk fiski- 
skip allt að 400 rúmlestum. 

21. gr. 

Lestargjald. 

Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 
skulu greiða lestargjald kr. 0.90 fyrir hverja brúttó rúmlest í hvert sinn, er þau 
koma inn fyrir takmörk hafnarinnar, með þeim undantekningum, er áður getur. 
Lægsta gjald kr. 100.00. 

Skip, sem leita til hafnar vegna óveðurs, sjóskaða eða skemmda á einhvern 
hátt, greiða ekki lestargjald, nema þau jafnframt fermi eða affermi einhverjar 
vörur. 

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

28. gr. 

Bryggjugjöld. 

Hvert skip, sem leggst við bryggju eða Þbólvirki, skal greiða bryggjugjald. 
Gjaldið skal greiða fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, kr. 0.40 af 
hverri brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 100.00. 

29. gr. 
Hafnargjöld fyrir íslenzk fiskiskip, allt að 400 rúmlestum: 

a. Opnir bátar greiði kr. 500.00 á ári. 
Fiskiskip, sem halda til í höfninni eða hafa uppsátur innan takmarka hafn- 
arinnar þrjá mánuði samfleytt á almanaksárinu, eða lengur, skulu greiða kr. 
60.00 í lesta- og Þbryggjugjald af hverri brúttó rúmlest á ári. Gjalddagi er 1. 
apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá mánuði. 

c. Önnur fiskiskip, sem hafa fasta viðlegu um skemmri tíma í höfninni greiði 
kr. 20.00 í lestar- og bryggjugjald af hverri brúttó rúmlest á mánuði. 

d. Fiskiskip, sem ekki hafa fasta viðlegu í höfninni skulu greiða kr. 2.00 í lesta- 
og bryggjugjöld af hverri brúttó rúmlest, fyrir hvern sólarhring eða hluta
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úr sólarhring, sem þau dvelja í höfninni. Þó greiðist þetta gjald ekki oftar 

en 10 sinnum á almanaksmánuði. 

Gjöld þau, er um getur í grein þessari skulu greidd hvort sem skipin liggja 

við bryggju eða bólvirki eða utan á bátum eða skipum. 

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

sem skipað er út og upp á hafnarsvæðinu, með þeim undantekningum, er síðar 

getur. 

ðl. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til umhleðslu og eiga 

því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft gjald. 

32. gr. 
Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Af vörum, sem lagðar eru á land um stundarsakir vegna skemmda á skipi og 
vörum, sem settar eru á land og eiga að fara aftur með sama skipi, greiðist 

ekkert gjald. 
b. Olía, kol, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar, sem fluttar eru 

úr landi. Enn fremur salt og ís, sem flutt er úr landi í íslenzk skip til eigin 

notkunar. 
c. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 
d. Bréfapóstur og farangur ferðamanna. 

33. gr. 

Vörugjöld. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr gjaldein- 
ingu, sem nemur helmingi eða meira, telst heil gjaldeining. Fara skal eftir farm- 
skrá skipa við ákvörðun og útreikning vörugjalds. Skipstjóri er skyldugur til að 
láta hafnarstjóra í té eftirrit af farmskrá skipsins. Sé engin farmskrá fyrir hendi, 
skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem skip hans hefur fermt 
eða affermt. Þyki hafnarstjórn ástæða til getur hún, hvenær sem er, látið ákveða 
vörumagnið á þann hátt sem hún telur hentugast, svo sem vega afla á vog hafnar- 
innar gegn vigtargjaldi, sem hafnarnefnd ákveður. Reynist vörumagnið meira en upp 
var gefið, greiðir skipið kostnaðinn. Ef ýmsar vörutegundir eru í sömu sendingu 
og beri farmskrá ekki með sér greinilega sundurliðun í tegundir, skal reikna vöru- 
Sjaldið eftir þeirri tegund, sem hæst vörugjald ber. 

34. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá segir til um og 

greiða gjald, sem þar segir. Minnsta vörugjald skal vera 10 krónur. Leiki vafi 
á í hvaða flokk skuli telja vöru, skal hafnarstjóri skera úr um það, en úrskurði 
hans má áfrýja til hafnarstjórnar. 

VÖRUGJALDSKRÁ 

35. gr. 

Brottfluttar og aðfluttar vörur. 

1. flokkur. Gjald kr. 4.00 fyrir hver 100 kg: 
Kol, koks, salt, tilbúinn áburður, fóðurvörur, kornvörur, matvörur Í 

stórum umbúðum, gærur, húðir og garnir, garðávextir, steypustyrkt- 
B 66
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arjárn, smíðajárn, steinefni til bygginga, sement, kalk, keðjur, kaðlar, 
vírar, veiðarfæri og aðrar þungavörur. 

2. flokkur. Gjald kr. 6.00 fyrir hver 100 kg: 
Olíur alls konar og benzín, landbúnaðarafurðir ótaldar annars staðar. 

3. flokkur. Gjald kr. 10.00 fyrir hver 100 kg: 
Vélar, varahlutir, rafmagnsvörur, miðstöðvarefni, vatnsrör og pípur, 
byggingarvörur ótaldar annars staðar. 

4. flokkur. Gjald kr. 12.00 fyrir hver 100 kg: 
Vefnaðarvörur og fatnaður úr hvers konar efni, efni til fatnaðar, 

skótau, gosdrykkir, matvörur í smærri umbúðum, efnavörur til iðn- 
aðar. Vörur ótaldar annars staðar, sem reiknast eftir þyngd. 

„ flokkur. Gjald kr. 2.00 fyrir 0.1 teningsmeter: 
Trjáviður, húsgögn, hljóðfæri og aðrar vörur, sem reiknast eftir rúm- 
máli. 
Brottfluttar sjávarútvegs- og landbúnaðarafurðir. 

6. flokkur. Gjald kr. 6.00 fyrir hver 100 kg: 
Hraðfrystur fiskur og ísaður, saltfiskur, fiskimjöl, síldarmjöl, lýsi. 

7. flokkur: Gjald kr. 8.00 fyrir hver 100 kg: 
Sild og hrogn í tunnum. 

8. flokkur. Gjald kr. 8.00 fyrir hver 100 kg: 
Skreið, niðursuðuvörur. 

9. flokkur. Gjald fyrir hvert stykki: 
Stórgripir kr. 30.00, sauðfé, loðdýr kr. 10.00, tómar tunnur og kassar 
og þess háttar kr. 4.00. 

10. flokkur. Gjald 0.75% af verðmæti afla (aflagjald), lögðum á land á hafnar- 
svæðinu til vinnslu, verkunar eða brottflutnings. 

Gt
 

Fiskkaupanda ber að afhenda hafnarstjóra skýrslu um keyptan afla mánaðar- 
lega. Aflamagnið fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Fiskkaupanda ber að 
standa skil á greiðslu aflagjalds mánaðarlega. 

36. gr. 

Ýmis gjöld til hafnarinnar. 

Fyrir að leggja vörur, sem affermdar eru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 
1.00 fyrir hvern fermetra af landi því, sem varan liggur á, fyrir hvern sólarhring 
talið frá öðrum degi eftir að affermingu er lokið. Sama gjald skal greiða fyrir 
vörur, sem fluitar eru á land hafnarinnar og fara eiga í skip. 

97. gr. 
Fyrir lóðir hafnarinnar, geymsluhús og önnur mannvirki, sem eru leigð ein- 

stöku mönnum eða félögum um lengri tíma, skal greiða gjald, sem ákveðið verður 

með samningi. 

Ársleiga fyrir benzintanka, olíutanka og dælur á hafnarsvæðinu, skal vera kr. 

2500.00 fyrir hvern. Gjalddagi er 1. apríl ár hvert. 

38. gr. 
Fyrir að leggja skip eða bát í fjörur hafnarinnar til hreinsunar eða aðgerðar 

skal greiða kr. 0.50 af hverri brúttó rúmlest skipsins eða bátsins fyrir hvern sólar- 
hring eða hluta úr sólarhring, þó aldrei minna en kr. 60.00.
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49. gr. 
Fyrir vatn afhent við bryggju skal greiða: 

a. Heimabátar og skip undir 12 lestum brúttó kr. 500.00 á ári. 12—-50 lestir brúttó 
kr. 1500.00 á ári. 50 lestir brúttó og yfir kr. 3000.00. Gjalddagi er 1. apríl ár 

hvert. 
b. Öll önnur skip og bátar skulu greiða fyrir vatn kr. 20.00 pr. tonn. 

40. gr. 
Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki eru talin falla undir þau gjöld, sem hér eru að framan talin, skal greiða sam- 
kvæmt reikningi frá hafnarnefnd. 

UM INNHEIMTU OG GREIÐSLU GJALDA 

41. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu hafnargjalda, og skal greiða gjöldin 

þar. 
42. gr. 

Skipstjóri, formaður eða eigandi ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. Hafnar- 
sjóður hefur haldsrétt í skipum, unz hafnargjöld eru greidd. Þegar gjalddagar eru 
ekki ákveðnir í reglugerð þessari, skal greiða gjöldin áður en skipið fer burt úr 
höfninni. 

43. gr. 
Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar samkvæmt 12. og 13. gr. 

greiði móttakandi af vörum, sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem af- 
fermir. Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga þegar 
byrjað er að afferma skipið. 

Vörugjald af vörum sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjalddaga, 
þegar vörurnar eru komnar á skip. 

Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörunum eða andvirði þeirra, unz gjaldið er 

greitt. 
44. gr. 

Leigu af lóðum hafnarinnar greiðir samningsaðili. 

45. gr. 
Gjald fyrir að nota krana, sporbrautir eða önnur tæki og áhöld greiðir sá, sem 

semur við hafnarstjóra um afnotin. 

46. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki og hafa þau forgangs- 

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

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða 
til hafnarinnar, svo sem lestargjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers 
konar aðstoð, sem skipunum er látin í té af hafnarinnar hálfu.
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47. gr. 
Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar, tækj- 

um og útbúnaði, fer eftir almennum reglum. 
Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur má ákveða þær af tveim- 

ur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að krefj- 
ast yfirmats, en gera skal það áður en einn mánuður er liðinn frá því er matsgerð 
er lokið. Yfirmat skal framkvæmt af þremur óvilhöllum dómkvöddum mönnum. 
Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur ekki 
honum í vil. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

48. gr. 
Engum, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

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

49. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt þessari reglugerð heimilast að gefa forráða- 

mönnum skips, skal gefa stýrimanni, ef skipstjóri er ekki á skipi, og eigi heldur 
umboðsmaður hans, skv. 10. gr. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum 
öðrum af skipshöfninni skipunina og er það jafngilt því sem skipstjóri hefði fengið 
skipunina sjálfur. 

50. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100 000.00 nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð. 

öl. gr. 
Með mál út af reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 48 29. april 1967, 
staðfestist hér með til að óðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Blönduós, 
nr. 150 31. júlí 1951, með áorðnum breytingum. 

Samgönguráðuneytið, 12. ágúst 1970. 

Ingólfur Jónsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 167. 7. ágúst 1970. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 245 31. desember 1963, 

um tekjuskatt og eignarskatt. 

1. gr. 

Á eftir fjórða tölulið B-liðs í 34. gr. reglugerðarinnar komi nýr töluliður svo 
hljóðandi: 

Í skuldabréfum stofnlánasjóða atvinnuveganna, fjárfestingarstofnana eða 
annarra lánastofnana en þeirra, sem áður er getið. Enn fremur í hlutabréfum, en 
þó má aldrei verja meiru en 10% af árlegu ráðstöfundarfé lífeyrissjóða til hluta- 
bréfakaupa.
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2. gr. EN 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. heimild í lögum nr. 90 7. október 1965, öðlast 

gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 7. ágúst 1970. 

Magnús Jónsson. 
Jón S ig urðsson. 

17. ágúst 1970. Nr. 168. 
REGLUGERÐ 

um heilbrigðisskoðun á sláturafurðum. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

1. Heilbrigðisskoðun á sláturafurðum? sem ætlaðar eru til sölu og neyæzlu, skal 

framkvæma af dýralæknum eftir því sem aðstæður leyfa, sbr. 8. gr. laga nr. sl 

5. maí 1970, um dýralækna og 5. gr. og 7. gr. laga nr. 30 1966, um meðferð, skoðun 

og mat á sláturafurðum. 
2. Þeir, sem framkvæma heilbrigðisskoðun á sláturafurðum, verða að hafa 

góða sjón og mega ekki vera haldnir smitandi berklum. 

3. Tríkínuskoðun skal eingöngu framkvæmd af dýralæknum eða undir um- 

sjón og ábyrgð þeirra af sérþjálfuðum mönnum. Yfirdýralæknir segir fyrir um, 

hvar tríkínuskoðun skuli framkvæmd og á hvaða dýrum. 

4, Ef nauðsynlegt er að fá úr því skorið með sýklarannsókn, hvort sláturaf- 

urðir eru hæfar til manneldis, skal senda sýni af gripnum til rannsóknar að Til- 

raunastöð háskólans í meinafræði, sem framkvæmir hana gegn hæfilegri þóknun. 

5, Skylt er dýralæknum, læknum og öðrum, sem starfa að heilbrigðisskoðun 

sláturafurða að hlíta þeim reglum, sem hér eru settar. 

Skoðun á lMfandi sláturgripum. 

2. gr. 

Aðalmarkmið heilbrigðisskoðunar á sláturgripum er að verja heilbrigði neyt- 

enda gegn þeim margvíslegu hættum, sem neyzla kjöts getur haft í för með sér 

og girða fyrir að til neytenda berist óhreinar, mengaðar eða ógeðfelldar afurðir, 

skemmdar eða með annarlegu bragði eða útliti. Til að tryggja þetta sem bezt er 

ekki nóg að skoða kjöt og innyfli að lokinni slátrun, heldur þarf einnig að skoða 

sláturgripi á fæti. 

1. Við skoðun gripa á fæti verður kjötskoðunarlæknir að leitast við að gera 

sér sem sgleggsta grein fyrir heilsufari skepnanna og öðru, sem haft getur þýðingu 

fyrir kjötskoðunina, en einkum skal beina athygli að því, hvort um smit. eða 

septiska sjúkdóma eða eitranir geti verið að ræða. 

2. Til að geta myndað sér skoðun um heilsufar sláturpenings skal kjötskoð- 

unarlæknir athuga: 
a. Holdafar og háralag. 
bh. Augnaráð, yfirbragð og andardrátt. 

c. Hreyfingar, límaburð, liðamót, eitla, júgur og naflastæði á ungviði. 
d. Hvort um sé að ræða rennsli úr munni, nösum eða skeið eða merki um skitu. 

ce. Hvort merki séu um útbrot, áverka, sár, mar, brákun eða beinbrot.
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ð. gr. 
1. Virðist kjötskoðunarlækni skepna vera sjúk, skal rannsaka hana nánar, mæla 

líkamshita o. s. frv. Ef ástæða er til, skal dýralæknir leita upplýsinga um heilsu- 
far skepnunnar undanfarið. 

2. Sé líkamshitinn óeðlilega hár, en að áliti læknis skammvinnur, skal ráðlagt 

að fresta slátrun skepnunnar, auðkenna hana og halda henni sér. 
3. Sjúkum skepnum skal slátra sér, og þess skal vandlega gætt, að afurðir 

Þeirra geti undir engum kringumstæðum mengað afurðir af heilbrigðum slátur- 
peningi. Jafnframt skal framkvæma nauðsynlega hreinsun og sótthreinsun á þeim 
hluta sláturhússins, sem kann að hafa mengazt. Forðast skal að slátra sjúkum 

skepnum á sláturhúsum, sé þess nokkur kostur, nema til þess sé ætlaður sérstakur 
staður í húsinu. 

4. Hafi sláturpeningur verið rekinn langar leiðir til slátrunar eða fluttur á 
vögnum eða skipum, einkum í heitu veðri, geta sjúkleg einkenni iðulega komið 

í ljós af völdum flutnings. 

Ber þá að fresta slátrun um stundarsakir unz gripirnir hafa jafnað sig. Séu 
skepnur úr hófi skítugar, má vísa þeim frá slátrun unz þær hafa verið þrifnar. 

5. Skoðun skal framkvæmd sjálfan slátrunardaginn, og mega ekki líða meira 
en 12 klst. frá þeirri skoðun til slátrunar. 

6. Við skoðun verður að vera góð birta, dagsbirta eða ljós ígildi hennar. 
Læknir skal auðkenna þá gripi, sem athugunarverðir reynast við skoðun, svo þá 
megi þekkja við slátrun. 

7. Dýralækni ber að hafa gát á því, að ómannúðleg meðferð eða misþyrming 
dýra cigi sér ekki stað í sláturhúsi, eða við flutninga sláturpenings. 

Kjötskoðun. 

4. gr. 
1. Kjötskoðunarlæknir skal hafa eftirlit með því, að hreinlæti sé um hönd 

haft í sláturhúsi, umgengni þrifaleg og að afurðir óhreinkist ekki eða sóttmengist, 
sbr. reglugerð um útbúnað sláturhúsa nr. 205,/1967. 

Hann á sjálfur að vera hreinlátur í vinnubrögðum og hafa hrein hlífðarföt 
og höfuðbúnað við vinnu. Hnífum og öðrum áhöldum, sem hann notar við skoð- 
ina, skal halda vel hreinum og sótthreinsa þau jafnaðarlega. Öll framkoma hans 
skal vera þannig, að til fyrirmyndar sé þeim, sem við sláturstörf fást. 

2. Kjölskoðunarlæknir skal gæta þess, að fláning sláturdýra nema svína sé 
framkvæmd án tafar að lokinni blæðingu skepnunnar. Hann skal gæta þess, að 
líffæri, sem tekin eru úr skrokknum áður en skoðun fer fram, séu merkt eða þeim 

raðað þannig, að rekja megi saman líffæri og skrokka og hausa. Einnig skal hann 
sæta þess, að ekki séu fjarlægð sjúk líffæri eða líffærahlutar. Ljúka skal skoðun 
Þeirra sláturdýra, sem ætla verður heilbrigð, áður en skoðun á sjúkum dýrum 
hefst, sé þess kostur. 

Ef líffæri vantar við skoðun á sláturdýrum eða hafi merkingar ruglagt, er 
kjölskoðunarlækni óheimilt að merkja sláturafurðir skilyrðislaust hæfar til mann- 

eldis. Kjölskoðunarlæknir skal gæta þess vandlega, að smitdreifing eigi sér ekki 
stað við skoðun á sláturafurðum, sem sjúklegar breytingar finnast í. 

3. Kjötskoðunarlæknir á að vera til staðar í sláturhúsinu dag hvern meðan á 
slátrun stendur. Sé kjötskoðunarlæknir ekki viðlátinn einhvern tíma, skal trún- 

aðarmaður hans eða aðstoðarmaður fylgjast með því, að öll störf og meðferð slátur- 

afurða fari fram reglum samkvæmt. 
4. Kjötskoðun skal framkvæma eftir föstum reglum og í góðri birtu, helzt við 

dagsbirtu.
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5. Endist dagur ekki til skoðunar, getur skoðun og merking afurða beðið 

næsta dags. Þegar sérstakar ástæður eru fyrir hendi, er dýralækni heimilt að 

fresta lokadómi kjötskoðunar, t. d. ef þörf er fyllri upplýsinga eða rannsókna. 

6. Kjötskoðunarlæknir má að jafnaði dag hvern ekki skoða yfir 1500 dilka 

eða 1000 sauðkindur fullorðnar, eða 100 stórgripi eða 200 svín eða 200 kálfa eða 

folöld. Fyrir heilbrigðisskoðun sláturgripa ber dýralækni þóknun samkvæmt sgjald- 

skrá fyrir dýralækna. Sama gegnir um eftirlit með hreinlæti og þrifnaði í slátur- 

húsum. Nauðsynlega aðstoð við heilbrigðisskoðun og merkingu skal sláturleyfis- 

hafi greiða. 

5. gr. 
Fullorðna nautgripi skal skoða sem hér greinir: 

Hausinn er skoðaður á þann hátt, að skornar eru ein eða tvær lengdarristur í 

innri og ytri tyggingarvöðva allt eftir þykkt þeirra. Er þar leitað að sullum (Cysti- 

cereus bovis). Finnist einn sullur eða fleiri, verður að hefja leit í öllum tygging- 

arvöðvum, þind og hjarta, sem skorið er í þunnar sneiðar. Kljúfa skal skrokkinn 

og hefja skipulega leit að fleiri sullum í vöðvum, einkum þó í tungu-, háls- og 

kviðarvöðvum. 
Því næst skal skoða eitla í kverk (lgl. submandibularis, lgl. subparotidea, lgl. 

retropharyngeales), góm, nasir, kjálka og augu. 
Tungan er skoðuð, þukluð, hvort ekki kunni að vera mein eða hnútar í henni; 

skorið í gl. tonsillaris. Vélinda skoðað. Barki og barkakýli opnað og skoðað. 

Lungun. Við lungnaskoðun er fyrst skorið í eitla (lgll. mediastinales, lgl. 

bronehiales). Því næst eru lungnablöðin skoðuð og þukluð og ristur lagðar i 

lungun. 

Hjarta og gollurshús er skoðað. Hjartahólf opnuð og rista skorin í vöðvann 

milli þeirra. 
Lifur er skoðuð, skorið í lifrareitla (lgll. hepaticae) og rista lögð þvert á 

stærstu gallgangana. 
Þindin er skoðuð beggja vegna og eitlar skornir (lgll. mediastinales). 
Miltið er skoðað og þuklað, og lagðar í það tvær lengdarristur. 

Vömb, magar og þarmar eru skoðaðir. Ekki þykir ástæða til að opna meltingar- 

veginn, nema grunur sé vakinn um sjúklegar breytingar. 
Netjan og hengið er skoðað og rist í eitla (lgll. mesentericae). 

Legið er alhugað og þuklað og leghornin opnuð, ef vakinn er grunur um sjúk- 

legar breytingar. Sama máli gegnir um þvagblöðru. 
Nýrun eru skoðuð, nýrnahjúpur tekinn af, og ef ástæða þykir til, eru nýrun 

opnuð með djúpri ristu. 
Nýrnahetturnar eru skoðaðar og skurður lagður í þær. 
Júgrið er skoðað og þuklað, djúp rista lögð í hvorn júgurhelming. Júgur- 

eitlar (lgll. inguinales superficiales) ristir sundur. 

Getnaðarlimur og eistu skoðuð og þukluð. 
Þegar innyflin hafa verið skoðuð, er skrokkurinn sjálfur skoðaður, vöðvar, 

fitulög, bein og liðir. Leitað er eftir bólgu í liðum, sárum, marblettum og blæð- 

ingum. 
Brjósthimna og lífhimna eru skoðaðar, og rist er í lgll. inguinales profundae. 

6. gr. 

Kálfar. Skoðun fer fram með svipuðum hætti og á fullorðnum nautgripum. 

Þegar um smákálfa er að ræða, má sleppa ristum Í tyggivöðva. Hnifristur í kverkeitla 
skal aðeins gera, ef ástæða er til. Gætt skal vandlega að því, hvort um sé að ræða
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bólgu við naflastreng, stækkun á milti, lífhimnubólgu, lðabólgur, þarmabólgu, 
gulu, lungnabólgu, smáþarmabólgu eða sepsis og lélega blóðtæmingu úr skrokknum. 

7. gr. 
Hross. Skoðun fer eftir sömu reglum og nautgripaskoðun, þó er ekki leitað 

eftir sullum í tyggivöðvum. Athuga ber sérstaklega: Ef hrossið er grátt eða hvítt, 
eða ef dökkur litur sést í vegg æða í grindar- og kviðarholi, skal hefja leit að 
blekæxlum (melanosarkom). Bógar eru skornir frá, því oft er æxlið að finna í 
vöðvum undir herðablaðinu ofanvert. 

Gæta skal að meltingarfærum, sérstaklega vegna kveisueinkenna, óeðlilegrar 
blóðfylli, dreps, magarifu eða æðatappa. Lífhimnu skal athuga vel, og hvort annar- 
legur þefur sé í kviðarholi, hvort meðalalykt finnist af kjötinu og hvort sjáanlegar 
séu blæðingar í bóg og lendavöðvum, sem merki þess, að hrossið hafi hent sér 
niður og velt sér. 

Enn fremur skal aðgætt, hvort æxlismyndanir finnist á setnaðarlim og lgll. 
inguinales profundae eða íserðir á geldingarstað. 

Við skoðun á folöldum og tryppum skal sérstaklega aðgætt, hvort vöðvar á 
sganglimum séu bólgnir vegna ofreynslu, og aðgæta ormalirfur í fitu í kviðarholi. 

8. gr. 
Sauðfé og geitfé. Í stórum dráttum er farið eftir sömu reglum og við skoðun 

nanfssina. Þá skal eftirfarandi gætt: 
1. Vönib ásamt vélinda, mögum og þörmum er skoðuð. Milti skoðað. 
2. Mjógarnir eru breiddar út og hengi og hengiseitlar skoðaðir. Ef taka á 

sýni til skoðunar vegna garnaveiki, er það tekið aftast úr mjógörn framan við 
langa. 

3. Netja er skoðuð, einkum með tilliti til sulla. 

4. Lifur er þukluð og skoðuð frá báðum hliðum. 
5. Lungu og hjarta eru skoðuð og þukluð. 
6. Skrokkurinn er skoðaður að utan og gát höfð á óhreinindum, sárum og 

marblettum, liðabólgum, beinkröm os grófum fláninssgöllum. 

7. Gáð er að óhreinindum í srindarholi, kviðar- og brjóstholi, smáblæðinsum 
undir lífhimnu, rifbrotum, lifhimnu- og brjósthimnubólgu. 

S. Nýrun eru þukluð, fylgi þau skrokknum. 
9. Þukla skal læreitil (gl. subiliaca), júgureitla (lgll. inguinales superficiales) 

og hnésbótareitil (lgl. poplitea). Síðan skal þukla bógeitilinn (lgl. cervicalis super- 

ficialis), og um leið er athugað, hvort óhreinindi og hár sé að finna framan við 
bóga og á hálsi. 

Varðandi skoðun sauðfjár skal taka fram eftirfarandi um einstaka sjúkdóma: 
Bráðapest. Það ber eigi sjaldan við, að bráðapestar verði vart í dilkum, sem 

bíða slátrunar. Ber þá við, að þessar kindur komi til slátrunar. 
Sé bráðapest á háu stigi, leggur megnan, sérkennilegan óþef af innyflum og 

skrokk. Rauðir og rauðbláir flekkir sjást utan á vinstur, og sé vinstrin opnuð, er 
gorið oft blóðlitað og blóðug slímhúðarsár sjást einkum á vinstrarfellingum. Oft 
sést útbreidd lífhimnubólga með þrútnum háræðum og fíbrínskánum. Allur er 
skrokkurinn með sérkennilegum, brúnbláum litblæ. 

Gula gelur leynzt, ef ekki er skoðað við dagsbirtu, en oft sjást þá samtímis 
sjúklegar breytingar á lifur. Gulur litur á fitu sést af og til á heilbrigðum dilkum 

og er bundinn við ætterni.
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Lungnakvillar af ýmsu tagi eru algengir, mest ber á langvinnri ormalungna- 
bólgu, lungnapest og ákafri lungnabólgu í framblöðum. Þessum sjúkdómum fylgja 
iðulega ígerðir og samgróningar milli lungna og brjóstveggs. 

Sullir. Kjötskoðunarlækni ber að hafa gát á því, að sullir séu jafnóðum teknir 
frá, látnir í sérstök ílát og brenndir. Enn fremur að hundum sé meinaður aðgangur 
að sláturhúsum og úrgangi þaðan. 

Nú eru sullir horfnir að mestu nema netjusullur, sem enn er algengur. 
Lífhimnubólgur eru ekki fágætar, oft afleiðingar erfiðra fæðinga og legbólgu 

í því sambandi. Stöku sinnum kemur fyrir þykknun í lífhimnu og þrengsli í mjó- 
görn með stíflu, uppdrætti og megurð. 

Hundsbit á hæklum og lærum eru tíð, stundum eru sárin mikið spillt. Liða- 
bólgur, beinbrot, marblettir, sár eftir gaddavír eru algeng fyrirbæri. 

Kýlapest kemur fram sem sérkennilegar íserðir, einkum í eitlum í kverk og 

á hálsi. 
Harðsperra sést oftast eftir erfiðan rekstur, einkum á vænum dilkum. Eru 

þá vöðvar á bringu og undir bógblöðum áberandi bólgnir. 
Í nýrum eru sjúklegar breytingar af ýmsu tagi ekki óalgengar. 
Garnaveiki gerir nær eingöngu vart við sig í fé, sem er tvævetur og eldra. Mjó- 

görnin aftantil er þykknuð, slímhúðarfellingar í henni áberandi, görnin rekst illa. 

Hengiseitlar stækkaðir og vessaæðar í hengi áberandi. 
Bólusetning er notuð í sumum landshlutum til varnar garnaveiki. Þessi bólu- 

setning skilur nær alltaf eftir sig merki, er þó hverfa smám saman er frá líður. 
Venjulega er bólusett innanvert á læri, stundum á miðja síðu aftan við bógblað. 

Á bólusetningarstað koma langvinnar ostkenndar ígerðir, síðan bandvefsþykknun. 
Ostkenndar bólgur er oft að finna í tilheyrandi sogæðaeitlum á afturfæti, lgl. poplitea, 
lIgl. subiliacae, lgl. inguinalis superficialis og lgl. iliosacralis. Skera verður inn á 
þessa eitla, ef bólusett hefur verið á læri. Sé bólusett á síðu, geta skemmdir fund- 

izt í lgl. cervicalis superficialis, lgl. axillaris propriae og e. t. v. í lgl. sternalis. 

9. gr. 
Svín. Við heilbrigðisskoðun á svínum skal gæta eftirfarandi: 
1. Magi, þarmar, netja og hengi eru athuguð og rist í hengiseitla. 
2. Milti skal þuklað. 
3. Lifur er skoðuð og rist í lifrareitla. 
4. Lungu skulu skoðuð og þukluð og rist í þau og lungnaeitla, ef ástæða 

þykir til. 
5. Hjarta og gollurshús skoðað og hjartahólf opnuð, ef ástæða þykir til. 
6. Nýru skal skoða og taka af nýrnahjúpinn. 
7. Leg og þvagblaðra eru þukluð, en ekki er rist í þessi líffæri nema ástæða 

sé til. 

8. Haus. Rist er í kjálkaeitla (lgl. submandibularis et subparotidea) og að- 
sætt, hvort merki sjáist um snúðtrýni. 

9. Skrokkur. Húð, kjöt, fita, bein og liðamót skoðuð ásamt brjóst- og lif- 
himnu. Á gyltum er júgrið þuklað vandlega, og rista skal í það, ef ástæða er til. 
Júgureitlar (lgll. inguinales superificiales) skoðaðir og rist í þá ásamt lgll. 
inguinales profundae. Á karldýrum skal þukla geldingarstað vandlega og þess 
sætt, hvort „galtarlykt“ sé af kjötinu, ef um nýlega gelt eða ógelt dýr er að ræða. 
Rista skal í hálseitla (lgll. cervicales superficiales), ef sjúklegar breytingar er að 
finna á haus. Gát skal hafa á sárum á rófu og kanna vel eitla í grindarholi og 
undir hrygg og kljúfa hrygg að endilöngu, ef rófusár finnast. 
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Við skoðun á svínum skal hafa í huga sjúklegar breytingar af völdum berkla. 
Finnist berklahnútar, skal kljúfa skrokkinn að endilöngu, skoða vandlega hryggj- 

arliði og mænu og rista eitla í þunnar sneiðar. 
Tríkínuskoðun skal fyrst og fremst gera á fullorðnum svínum. Sýni eru tekin 

úr þindarálmunum sem næst sininni eða af þindarvöðvunum þar sem þeir festast 
við rifbeinin. Kjötbitar eru skornir úr vöðvunum á þessum stöðum. Af þessum 
bitum eru síðan klipptir 14 smábitar á stærð við hrísgrjón úr hverju dýri og flattir 
út milli tveggja glerplatna af sérstakri gerð og síðan skoðaðir vandlega í smásjá 
eða trikinoskópi. 

Skoðun á skepnum, sem lóga verður vegna sjúkdóma eða slysa. 

10. gr. 
Þar sem ítarleg skoðun er nauðsynleg, skal kjötskoðunarlæknir láta kljúfa 

skrokkinn að endilöngu eftir miðjum hrygg. Þetta skal ávallt gera, ef grunur er 
um blekæxli (melanosarkom), hrossasótt, berkla, sulli í kjöti, íserðir eða kýli, megurð, 
beinkröm og sjúklegar breytingar, sem ætla má, að meinvörp eða dreifing á smiti 
með blóðinu hafi fylgt. Sama máli gegnir, ef ætla má, að orsakir sjúkdómsein- 
kenna sé að finna í miðtaugakerfi. 

Afurðum af skepnum, sem slátrað er vegna sjúkdóms eða slysfara, skal fylgja 
greinargerð dýralæknis, eiganda eða umráðamanns um það með hvaða hætti slysið 
varð, lyfjanotkun o. fl. 

Við skoðun á slíkum afurðum verður kjötskoðunarlæknir að vera á verði um 
það, að þær séu ekki af sjálfdauðum skepnum. 

Óleyfilegt er að selja eða afhenda afurðir af sjálfdauðum skepnum til mann- 
eldis í hvaða mynd sem er. 

Á sjálfdauðum skepnum eru allar æðar blóðfylltar, fituvefur allur með rauð- 
brúnum blæ, vöðvar dökkir á lit, og oft sjást útsvitanir af blóðvara á milli þeirra. 
Ítarleg skoðun verður þá að fara fram með ristu í eitla, vöðva og fituvef, kljúfa 
skrokkinn að endilöngu eftir hrygg o. s. frv. Sjálfdauðar skepnur má ekki flytja 
inn í sláturhús né á lóð þess. 

Þegar um aðflutt kjöt er að ræða af skepnum, sem farga hefur þurft vegna 
slysa eða sjúkdóms, skulu öll innyfli fylgja skrokknum greinilega merkt. 

Sláturafurðir, sem reynast spilltar eða sýktar svo óhæfar eru til manneldis 
eftir úrskurði kjötskoðunarlæknis, skulu þegar í stað auðkenndar og eytt á þann 
hátt, að tryggt sé, að þær verði ekki nýttar eða hætta geti stafað af þeim. Ef þörf 
krefur, skal hella yfir þær sterkt lyktandi efnum, t. d. kreolinblöndu 5%. 

Val og sending sýna til sýklarannsóknar. 

11. gr. 
1. Til þess að gera kjötskoðun tryggari og ítarlegri er oft nauðsynlegt að grípa 

til sýklarannsóknar, svo úr því fáist skorið, hvort kjötið er hæft til manneldis. 
2. Þar sem ekki er aðstaða eða útbúnaður til sýklaskoðunar við sláturhús, 

verður að velja sýnishorn til sendingar á rannsóknarstofu þannig: 
a. Óskert milti og óskert nýra. 
b. Hluta af lifur með eitlum og helzt gallblöðru. 
c. Tvo kjöteitla. 
d. Vöðvapart (ca. 250 gr.) með vöðvahimnum af ganglim. 

Af svíni er sendur hluti af framfæti. 
e. Ef um líffærasjúkdóm er að ræða, skal senda álitlegan hluta hins sjúka liffæris 

ásamt tilheyrandi eitlum óskertum.
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3. Sýni skal taka með sótthreinsuðum áhöldum svo fljótt sem auðið er. Skal 
kæla þau áður en búið er um þau í hreinum pappír, svo miklum að ekki sé hætta 
á leka. Forðast skal að setja sýni í loftþéttar umbúðir. 

4. Allar sendingar skal merkja greinilega og láta fylgja sem fyllstar upp- 
lýsingar um sjúkdóminn og sjúklegar breytingar. 

5. Hraða skal sendingu sem kostur er. 
Að lokinni sýklarannsókn skal kjötskoðunarlæknir skoða afurðirnar á nýjan 

leik með hliðsjón af niðurstöðum sýklarannsóknar. 

4 
Heilbrigðisflokkun og merking á sláturafurðum. 

12. gr. 
Sláturafurðir skulu dæmdar á þrennan hátt, eftir heilbrigði, útliti, hreinlegri 

meðferð og gæðum. 
1. Sláturafurðir, sem eru óaðfinnanlegar með öllu og skilyrðislaust hæfar til 

manneldis. 
2. Sláturafurðir, sem hæfar eru til manneldis vel soðnar eða vel steiktar. Slát- 

urafurðir af þessu tagi má ekki nota til vinnslu á neinn hátt né heldur til út- 
flutnings. 

3. Sláturafurðir, sem eru dæmdar óhæfar til manneldis vegna sjúklegra breyt- 
inga, mengunar, skemmda, óhreininda eða af öðrum ástæðum. Getur hér verið um 

allar afurðir af sláturgripnum að ræða eða hluta af þeim, ef sjúklegar breytingar 
eru staðbundnar og hafa ekki haft áhrif á almenna heilbrigði gripsins. 

13. gr. 
Við heilbrigðisskoðun skulu afurðir stimplaðar og merktar, sem hér segir: 
1. Afurðir, sem skilyrðislaust eru hæfar til manneldis, skulu merktar með 

jafnarma þríhyrndum stimpli og tölunni 1 innan í þríhyrningnum. Landbúnaðar- 
ráðherra getur ákveðið að breyta til um merkingu á afurðum þessa flokks, ef 
um útflutning er að ræða eða önnur ástæða þykir til. 

2. Sláturafurðir, sem dæmdar eru hæfar til manneldis vel soðnar eða vel 

steiktar, skal merkja með jafnarma þríhyrndum stimpli og tölunni 2 innan í þri- 
hyrningnum. 

3. Sláturafurðir, sem dæmdar eru óhæfar til manneldis skulu merktar mjög 

áberandi með ferhyrndum stimpli og orðinu „sjúkt“ innan í ferhyrningnum. Kjöt- 
skoðunarlæknir skal hlutast til um að afurðir, sem þannig eru dæmdar og merkt- 
ar, séu fjarlægðar úr sláturhúsi og eytt jafnskjótt og auðið er. 

Löggildingarnúmer sláturhúss skal koma fram í stimplum, sem þar eru not- 

aðir. Óheimilt er að merkja sláturafurðir með öðrum stimplum en þeim, sem kjöt- 
skoðunarlæknir notar. Gæta skal kjötstimpla vandlega, svo misnotkun þeirra geti 
ekki átt sér stað. 

Yfirdýralæknir skal gefa fyrirmæli um stærð og gerð kjötstimpla og tegund og 
gerð lita, sem nota skal við stimpilmerkingar. Hann skal enn fremur gefa fyrirmæli 
um, hvar og hvernig stimpla skuli skrokka og slátur o. s. frv. 

Merkimiða skal binda með sterku garni á hvern skrokk eða hluta af skrokk. 
Skal númer sláturhúss og nafn kjötskoðunarlæknis ritað eða stimplað á miðann til 
sönnunar því, að heilbrigðisskoðun hafi verið fullnægt. Í umbúðir pakkaðrar slát- 
urvöru skulu lagðir miðar, sem á sama hátt gefa til kynna heilbrigðisskoðun og 
númer sláturhúss. Ef afurðir eru ætlaðar til útflutnings getur landbúnaðarráðherra 
ákveðið sérstakar merkingar á miða þessa.
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FLOKKUN SJÚKDÓMA 

Tllkynja smitsjúkdómar. 

14. gr. 
Allar afurðir af gripum höldnum neðangreindum sjúkdómum skulu dæmdar 

óhæfar: 
1. Hundaæði (Rabies). 

2. Miltisbruni (Antrax). 

3. Snífi (Malleus humidus et farciminosus). 
4. Tllkynjuð lungnabólga í hrossum (Pleuropneumonia contagiosa equorum). 
5. Tllkynjuð lungnabólga í nautgripum (Pleuropneumonia contagiosa bovum). 
6. Nautgripapest (Pestis bovina). 
7. Gin- og klaufaveiki (Aphtae Epizooticae). 
8. Fjárbóla (Variola ovina). 
9. Tllkynjuð klaufaveiki í sauðfé (Paramychia contagiosa ovinum). 

10. Svinapest (Pestis suum). 
11. Smitandi blóðleysi í hrossum (Anemia infectiosa equorum). 
12. Smitandi sogæðabólga í hrossum (Blastomycosis). 
13. Tllkynjuð stóðhestapest (Dourine, Trypanosomiasis equiperda). 
14. Aðrir illkynja smitsjúkdómar, t. d. afríkönsk svínapest (Pestis suum africana), 

hrossapest (Pestis equorum), blátunga (Febris catarrhalis ovium), agalactia 
contagiosa, o. s. frv. 

15. Verði vart einhvers framangreinds sjúkdóms við heilbrigðisskoðun á sláturaf- 
urðum, ber dýralækni að tilkynna það yfirdýralækni án tafar og gera þegar í 
stað bráðabirgðaráðstafanir til að hindra smitdreifingu og eyða öllum afurðum 
af sjúkum dýrum. 

Aðrir smitsjúkdómar. 

15. gr. 
1. Rauðsýki: Afurðir óhæfar sé um bráða rauðsýki að ræða. Ef aðeins er um að 

ræða einstaka húðflekki eða staðnaða lðabólgu og engan sótthita: 1. eða 2. 
flokkur að fráskildum sjúkum hlutum eða líffærum og að undangenginni sýkla- 
rannsókn. 

2. Salmonellasýki: Óhætt. 
3. Tnflúenza í hrossum (Catarrhal influenza): Óhætt. 

4. Tllkynjuð slímhúðarbólga í nautgripum: Óhæft. 
5. Pestbjúgur (Oedema malignes): Óhætt. 
6. Bráðapest (Gastromycosis ovis): Óhæft. 
7. Rotbjúgur (Gangrena emphysematosa): Óhætt. 
8. Lungnapest (Pasteurellosis): Óhæft. 
9. Pvæmia og septicemia: Óhæft. 

10. Hníslasótt (Coccidiosis): Óhæft, ef um ákafa hníslasótt er er að ræða, annars 

1. eða 2. fl. 
11. Bólgur í görnum ungdýra (kálfa): Óhæft. 
12. Stífkrampi (Tetanus): Óhætt. 
13. Ákafar bólgur á naflastað: Óhætt. 
14. Aktinomycosis, Botrymycosis: Óhæft, ef sjúkdómurinn hefur valdið megurð 

og meinvörpum. Annars 1. fl. eða 2. fl. Sjúk líffæri og eitlar óhæft. 
15. Mæðiveiki: Óhæft, sé veikin á háu stigi og hafi valdið hor og vanþrifum. Ann- 

ars 1. fl. eða 2. fl. Lungu og lifur: Óhæf.
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Garnaveiki (Paratuberculosis): Óhæft, ef hor fylgir, annars 1. eða 2. fl. Lifur, 

garnir og mör óhæfur. 
Berklaveiki (Tuberculosis): Óhæft, nema veikin sé mjög takmörkuð og stöðn- 
uð, þá 1. eða 2. fl. Sjúk líffæri og eitlar óhæfir. 
Hitasótt: Óhætt. 

ZÆkxli og æxlissjúkdómar. 

16. gr. 
Góðkynjuð æxli (Tumores benignae): 1. fl. Liffæri eða líkamshlutar, þar sem 
æxlið finnst, óhæft. 
Myksofibrom, Neurofibrom. Óhætt, sé útbreiðsla æxlanna mikil. 1. eða 2. fl. sé 

um afmarkað æxli að ræða og holdafar sæmilegt. 
Melanosarkom: 1. fl., þegar um lítið afmarkað æxli er að ræða. Óhæft, þegar 
æxlismyndanir eru miklar eða meinvörp. 
Illkynjuð æxli (Carcinoma, sarcoma o. s. frv.): Óhæft, ef æxlismyndun er út- 

breidd með meinvörpum og hor. 1. eða 2. fl., ef æxlin eru lítil og afmörkuð og 
engin meinvörp nema til eitla sjálfs líffærisins. 
Leucosis: Óhætt. 

Efnaröskunar-, hörgul og eitrunarsjúkdómar. 

17. gr. 
. Anæmi með hor: Óhæft. 
Hydræmi: Óhætt, þegar hor fylgir með vökva í brjóst- og kviðarholi. 
Acetonæmi í nautgripum og puerperal hæmoglobinuria: Óhætt. 
Hæmoglobinuria í hrossum: Óhætt. 
Doði: Óhæft. . 
Krampadoði (Eklampsia): Ohæft. 
Uræmi: Óhætt. 
Ikterus: 1. fl., þegar gulan er staðbundin við lifur. Lifrin óhæf. Standi gulan 
í sambandi við smitsjúkdóm, eitrun eða langvinna sjúkdóma í lifur, svo um 
almenna gulu sé að ræða: Óhætt. 
Melanosis í kálfum: Óhæft, ef útbreiðsla er mikil. Sé útbreiðsla afmörkuð og 
umfangslitil: 1. eða 2. fl. og hið litaða óhæft. 
Acut tympanitis: Óhæft, hafi skepnan verið veik nokkurn tíma. 2. fl, ef 
skepnunni er lógað í byrjun veikinnar, og skrokkur og líffæri laus við óþef. 

. Rachitis, osteodystrofi og osteomalacia: 1. eða 2. fl., ef hold eru sæmileg, ann- 
ars óhæft. 
Bráðar eitranir: Óhæft. 
Langvinnar eitranir, sem haft hafa í för með sér sjúklegar breytingar: Óhætt. 

Óeðlileg lykt, bragð, litur. 

18. gr. 
Sláturafurðir með óþef eða óbragði af völdum sjúkdóms: Óhæft. 
Sláturafurðir með óþef eða óbragði vegna fóðrunar með fiskimjöli, vissum kál- 
tegundum o. s. frv. Sé gallinn lítið áberandi og hverfi innan sólarhrings: 1. 
eða 2. fl. Annars óhæft. 
Sláturafurðir með óþef eða óbragði vegna lyfjanotkunar: Óhæft. 
Sláturafurðir af geithöfrum, hrútum og göltum, sem við loðir óþefur eða keim- 
ur: 2. fl. og kjöt og líffæri skal merkja tegundarheiti.
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Fóstur fullburða: Óhætt. 
Sláturafurðir af gripum, sem dældir hafa verið í hold, æð eða verið gefið inn 
lyf, er stöðvar sýklavöxt (fúkalyf eða kemotherapeutika): Óhætt, ef liðnir 
eru minna en 6 sólarhringar frá síðustu inngjöf, annars 1. fl. Í vafaatriðum 
má senda sýni (nýru) til rannsóknar. 

Sjúkdómar í hjarta og æðakerfi. 

19. gr. 
Áköf bólga í gollurshúsi af völdum smits: Óhætt. 
Langvinn bólga í gollurshúsi: 1. eða 2. fl., enda sé gripurinn í góðum holdum, 
laus við sótthita og blóðrásartruflanir. 
Gollurshúsbólga í nautgripum og sauðfé af völdum aðskotahluta: Óhæft ef um 
hitasótt og blóðrásartruflanir er að ræða, annars í. fl. að lokinni sýklarann- 
sókn. 
Langvinn afmörkuð gollurshúsbólga: 1. eða 2. fl., enda sé gripurinn í góðum 
holdum og blóðrásartruflanir engar. 
Ulcerös endocarditis: Óhæft. 
Verrucös endocarditis: Óhæft (sjá þó rauðsýki). 
Hjartasjúkdómar, sem smitefni valda ekki (vansköpun o. þ. h.): 1. eða 2. fl., 
en hlutar af skrokk og líffæri óhæf, sé um blóðrásartruflanir að ræða. 
Trombosis af völdum orma: 1. eða 2. fl. Óhæft, ef blóðrásartruflanir í kvið- 
arholsæðum eða bólgur fylgja. 

Sjúkdómar í öndunarfærum. 

20. gr. 
Sinuitis: Óhætt, ef sótthiti fylgir, annars 1. eða 2. fl. Haus: Óhæfur. 
Snúðtrýni: 1. fl., enda sé gripurinn í sæmilegum holdum og ekki um aðra sjúk- 
dóma að ræða. Haus ásamt eitlum óhæfur. 
Kronisk katarrhalsk eða purulent bronchopneumonia: Óhætt, ef hor fylgir sjúk- 
dóminum. Annars 1. fl. að lokinni sýklarannsókn. Lungu óhæf. 
Pleuropneumonia í svínum: Óhæft. Sé um gamlar, afmarkaðar og staðnaðar 
bólgur að ræða, hold sæmileg og meinvörp engin: 2. fl. Lungu óhæf. 
Gamlar ígerðir eða drephnútar, staðnaðir: 1. fl., enda sé holdafar gott og mein- 
vörp engin. 

. Áköf lungnabólga: Óhætt. 
Berkjubólga: 1. fi. Lungu óhæf. 
Atelektasis, emfysem, blæðingar, aspirerað blóð o. s. frv.: 1. fl. Lungu óhæf. 

Sjúkdómar í brjósthimnu. 

21. gr. 
Brjósthimnubólga: Dæmist eftir sjúkdómi þeim, sem hún stafar af. 
Diffus serofibrinös, suppurativ ikorðs brjósthimnubólga: Óhætt. 
Samgróningur og óhrein brjósthimna vegna bandvefsmyndana: 1. fl. Lungu 
óhæf. 
Vökvi í brjóstholi: 2. fl., ef holdafar er gott og enginn bjúgur. Annars óhæft. 

Sjúkdómar í meltingarfærum. 

22. gr. 
Maga- og garnakvef í fullorðnum skepnum: 1. fl, ef skepnan er hitalaus og 
engar sjúklegar breytingar sjáanlegar annars staðar nema smávægilegur þroti
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í hengiseitlum. Sýklarannsókn í vafatilfellum. Óhæft, ef hitasótt fylgir og mikil 

bólga er í þörmum, milti og lifur. . 

Langvinnt maga- og garnakvef: 1. eða 2. fl., ef holdafar er sæmilegt. Ohæft, 

sé skrokkurinn daunillur og horaður. 
Septisk, krupös og hæmorrhagisk garnabólga: Óhæft. 
Kveisa og vægar stíflur í hrossum, þar sem ekki er um lifhimnubólgur að 
ræða: 1. fl, annars óhæft. 

Þemba, vindkveisa, garnaflækja, rifinn magi: Óhæft. 
Loftmyndun í hengiseitlum á svinum (mesenterialemfysem): 1. fl. Hengi og 

sarnir óhæft. 

Sjúkdómar í lífhimnu. 

23. gr. 
Áköf eða útbreidd lifhimnubólga: Óhæft. 
Vel afmörkuð fibrinös lífhimnubólga: 1. fl. að lokinni sýklarannsókn. 
Bandvefsmyndanir og samgróningar í lífhimnu og afmarkaðar gamlar ígerðir: 
1. fl. Hið sjúka óhæft og numið burt. 
Vökvasafn í kviðarholi: 2. fl., ef holdafar er gott en enginn bjúgur. Annars 

óhæft. 

Sjúkdómar í lifur. 

24. gr. 
Angioma, blöðrumyndanir, gallsteinar: 1. fi. Hluti af lifur eða lifrin öll óhæf. 
Fituinfiltration: 1. fl. Lifur óhæf, ef mikil brögð eru að. 
Útbreiddar lifrarskemmdir (degeneration): Óhæft (sjá smitsjúkdóma og eitr- 

anir). 
Lifrarbólgur: Óhæft, ef um ákafar og útbreiddar bólgur er að ræða af völdum 
smitefna, eitrunar eða snikjudýra. Sama máli gegnir um langvinnar lifrarbólg- 
ur, ef þeim fylgir hor, blóðrásartruflanir, gula eða óþefur. Langvinn lifrar- 
bólga, án blóðrásartruflana og megurðar: 1. fl. Lifrin óhæf. 
Hnútar í lifur af völdum sníkjudýra: í. fl. Lifur óhæf. 
Drephnútar eða ígerðir í lifur af völdum sýkla: Óhætt, ef um útbreidda og 
bráða skemmd er að ræða. Gamlar, staðnaðar skemmdir: 1. eða 2. fl. Lifur 

óhæt. 
Drephnútar í Hfur af völdum salmonellasýkla í kálfum: Óhætt. 

Sjúkdómar í þvagfærum. 

25. gr. 
. Nýrnasteinar, blöðrumyndanir eða litarefni í nýrum: 1. fl. Nýrun óhæf. 

Bólga í nýrum: Óhæft, ef um hor og þvaglykt er að ræða. Langvinn bólga Í 
nýrum, þar sem holdafar er gott og engin merki um ófullkomna nýrnastarf- 

semi: 1. fl. Nýrun óhæf. 
Áköf nýrnabólga af völdum sýkla: Óhætt. 

4. Blöðrubólga: Óhæft, ef hitasótt og þvaglykt fylgir, annars 1. eða 2. fl. 
Sprungin þvagblaðra eða þvagrás: Óhætt, ef lífhimnubólga og þvaglykt fylgir. 

Sjúkdómar í júgri og getnaðarfærum. 

26. gr. 
1. Áköf legbólga, hér með talin rotnandi fóstur í legi: Óhæft. 

. Langvinn legbólga með graftarhroða í legi: Óhæft, ef hor fylgir eða hitasótt. 
Annars 2. fl. að undangenginni sýklarannsókn.
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Innþornuð fóstur í legi án útferðar: 1. fl. 
Fastar hildir: Óhæft. 
Brucellosis: 1. fl. Kynfæri og eitlar þeirra ásamt júgri: Óhæft. 
Distokia og fæðingarhjálp ólokið. Óhæft, ef legbólga fylgir eða rotið fóstur. 
Annars 2. fl. að undangenginni sýklarannsókn. 
Úthverft leg, rifið leg, snúið leg: Óhæft, ef hitasótt og lífhimnubólga fylgir. 
Annars 2. fl. að undangenginni sýklarannsókn. 
Vökvasöfnun í legi: Óhæft, fylgi hor og blóðrásartruflanir. Annars 1. fl. 
Septisk eða gangrænös júgurbólga: Óhæft. Sama máli gegnir um júgurbólgu, 
valdi hún hitasótt, hor eða spilltum líffærum. 
Langvinn júgurbólga, sem ekki fylgir hitasótt eða almenn vanlíðan: 1. fl. 
Júgur og júgureitlar óhæfir. 
Gamlir, inniluktir, staðnaðir drephnútar eða ígerðir í júgri: 1. fl. Júgur og 
júgureitlar óhæfir. 

- Litarmyndun (pigmentation) í júgri á gyltum: 1. fl. Júgur og júgureitlar 
óhæfir. 

Sjúkdómar í beinum, liðum og sinaslíðrum. 

21. gr. 
Beinbrot: 
a) sóttmenguð brot: Óhætt. 
b) ósóttmenguð, ný eða sróin brot: 1. fl. 

Allt marið og spillt kjöt umhverfis brotið og tilheyrandi eitlar skornir frá. 
Ígerðir í beinum og beinmerg (osteomyelitis): Óhæft, ef meinvörp, hitasótt eða 
vanlíðan fylgir. 1. fl. sé um staðnaða skemmd og staðbundna að ræða, sem ekki 
veldur hitasótt, enda sé sýklarannsókn neikvæð. Hið skemmda skorið burt. 
Liðabólgur: 
a) ósólttmenguð liðabólga, langvinn eða bráð: 1. fl. Liður og tilheyrandi eitlar: 

Ohætft. 
b) sóttmenguð liðabólga (fibrinös, purulent): 

1. Í tveim eða fleiri liðum: Óhætt. 
2. Bólga í einum lið hjá ungdýrum: Óhætt. 
3. Bólga í einum lið hjá fullorðnum dýrum: Óhæft, ef hitasótt og vanlið- 

an fylgir, annars 1. fl. að undangenginni sýklarannsókn. 
Langvinn liðabólga í svínum og sauðfé sjá rauðsýki (15. gr.). 
Bólgur í sinaslíðrum dæmast á sama hátt og liðabólgur. 

Sjúkdómar í vöðvum. 

28. gr. 
Kalkútfellingar í vöðvum: 1. fl. Hið skemmda skorið frá: Óhætt. 
Vöðvadegeneration: Óhæft, þegar margir vöðvar eru spilltir eða ef hitasótt fylgir. 
Ef aðeins einstöku vöðvar eru spilltir: 1. fl. Spilltir vöðvar óhæfir. 
Blæðingar í vöðvum: 1. fl. Hið skemmda skorið frá, sé um verulegar blæðing- 
ar að ræða. . 

Sjúkdómar í húð m. m. 

29. gr. 
- Sár, marblettir og ígerðir: 

a) Ný eða gróandi sár, marblettir: 1. fl. Skemmdir skornar frá. 
b) Sóttmenguð sár eða ígerðir: Óhæft, ef hitasótt eða blóðeitrun fylgir. Ann- 

ars 1. fl. að undangenginni sýklarannsókn.
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Brunasár: Óhætt, ef hitasótt, bjúgur, spillt líffæri, berkju- eða lungnabólga 
fylgir eða ef reyklykt er af kjötinu. Annars 1. fl. að undangenginni sýkla- 
rannsókn. 
Eksem og langvinn húðbólga í svínum: 1. fl., sé kvillinn á afmörkuðum svæð- 
um og holdafar gott. Skemmdir og e. t. v. eitlar fjarlægðir. 2. fl., ef mikil brögð 
eru að húðskemmdum. Ef húðkvillinn hefur valdið hor og vanþrifum: Óhætt. 
Húðbólgur af völdum sólarljóss, kals og kemiskra efna: 1. fl., ef ekki fylgir 
hitasótt. Skemmdir ásamt eitlum skornar burt. 
Sarkopteskláði á svínum: Óhæft, ef útbreiðsla er mikil og hor fylgir. Annars 
1. fl. Skemmdir, haus og lappir óhætt. 
Psorópteskláði í sauðfé: Óhæft, ef veikin er á háu stigi og henni fylgir hor. 
Annars 1. fl. 
Hringskyrfi: 1. fl. Húð, haus og lappir óhætt. 
Mein og ígerðir eftir garnaveikibólusetningu: 1. fl., ef bólgan er afmörkuð og 
stöðnuð. Óhæft, ef hiti og hor fylgir. Hið skemmda og tilheyrandi eitlar 

numdir brott. 

. 30. gr. 
Cysticercus bovis: Ohæft. 
Cysticercus cellulosae: Óhæft. 
Trichinella spiralis: Óhæft. 
Echinococcus sullir: 2. fl. Sollin líffæri: Óhæf og skulu brennd. 
Höfuðsóttarsullur (Coenurus cerebralis): 1. fl, ef holdafar er gott, annars 

óhæft. Haus óhæfur, skal brenndur. . 

Netjusullir (Cysticercus tenuicollis): 1. fl., ef fáir sullir eru í kviðarholi. Ohæft, 
ef margir sullir finnast eða hor fylgir. Sullir skulu brenndir. 
Lungna- og iðraormar: Óhætt, ef blóðleysi og hor fylgir. Annars 1. fl. Sjúk 
líffæri óhæf. 
Sarkosporidia: Óhæft, ef sníklar þessir finnast um allan skrokkinn. Annars 
1. fl., ef sniíklar eru á fáum stöðum. 
Hnútar af völdum sníkjudýra í görnum: 1. fl. Garnir óhæfar. 
Lirfur og ormar í kviðarholi: 1. fl. Fituvefur í kviðarholi óhæfur. 

Slasaðar og sjálfdauðar skepnur. 

3l. gr. 
Sláturafurðir af skepnum, sem slátrað er vegna sjúkdóms eða slysfara og 
blætt hefur úr, skal dæma samkvæmt framangreindum reglum, ef sláturafurðir 
eru vel verkaðar og lita vel út. Að öðrum kosti óhæft. 
Sláturafurðir af skepnum, sem drepast af völdum sjúkdóma eða slysa: Óhætt. 

Sláturafurðir, er spillzt hafa eftir slátrun. 

. 32. gr. 
Utblásið kjöt eða útblásin lungu: Óhæft. 
Ohreinkaðar sláturafurðir: 2. fl. eftir að möguleg hreinsun hefur farið fram. 
Ohætt, ef mjög mikil brögð eru að. 
Skemmt kjöt, lágnað kjöt: Óhæft. Súrt og slepjað kjöt: Óhæft. Myglað kjöt: 
Séu myglublettir aðeins á yfirborði og auðvelt er að skera þá af: 2. fl. Annars 
óhæft. 
Lýsandi kjöt: 2. fl, þegar um smábletti er að ræða, sem auðvelt er að skera af. 
Annars óhæft. Sama máli gegnir um rauðdílótt kjöt. 

B 68
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Kjöt með víum: 2. fl., ef tekst að hreinsa kjötið algjörlega. Annars óhæft. 
Geymslugallar. Sláturafurðir, sem hafa þornað, þránað eða skrælnað við langa 
íshúsgeymslu: Óhæft. Afurðir, sem mengast hafa af kælivökva eða spillæt á 
annan svipaðan hátt: Óhæft, ef mikil brögð eru að, annars 1. eða 2. fl. 

sp
 

Eyðing á sláturafurðum, sem dæmdar eru óhæfar 
og auðkenning á afurðum ætlaðar dýrum. 

3ð. gr. 
1. Sláturafurðir, sem hlotið hafa þann dóm að vera óhæfar til manneldis, skal 

auðkenna greinilega með stimplinum „sjúkt“. Dýralæknir eða trúnaðarmaður 
hans skal hlutast til um, að slíkar afurðir séu geymdar undir lás, unz þeim er 
eytt á tryggilegan hátt, annað hvort brenndar, grafnar eða soðnar og malaðar 
til skepnufóðurs. Til frekari tryggingar má hella yfir afurðir af þessu tagi 
kreolin upplausn 5%, svo engin hætta sé á, að þær verði nýttar til mann- 
eldis. 

2. Sláturafurðir, sem ætlaðar eru sem dýrafóður, skulu auðkenndar með orðinu 
„dýrafóður“ á umbúðirnar, er skulu vera hreinlegar, þéttar og vandaðar. 

II. KAFLI 
Fa 

Endurskoðun á sláturafurðum. 

94. gr. 
Þar sem endurskoðun á sláturafurðum er fyrirskipuð, sbr. 12. gr. laga um með- 

ferð, skoðun og mat á sláturafurðum nr. 30 1966, skal sú skoðun fara fram í full- 
nægjandi húsnæði, sem viðkomandi sveitar- eða bæjarfélag leggur til og viður- 
kennt hefur verið af yfirdýralækni. 

Við endurskoðun á sláturafurðum skal læknir sá, er starfið annast, gæta eftir- 
farandi: 
a) Að afurðir hafi verið læknisskoðaðar. 
b) Að afurðirnar séu lausar við sjúklegar breytingar. 
c. Að afurðirnar séu óskemmdar og óspilltar, svo af þeim sökum megi bjóða 

þær til sölu og nota til manneldis. 
d) Að sláturafurðir hafi ekki óhreinkazt eða mengazt í geymslu eða flutningum 

eða spillzt á neinn hátt. 
e) Að flutningstæki, sem notuð hafa verið, uppfylli þær kröfur, sem reglur gera 

ráð fyrir, og að umbúnaður hafi verið í samræmi við gildandi reglur. 

3ð. gr. 
Kjötskoðunarlæknir skal athuga gaumgæfilega vöðva, liði, brjóst- og lífhimnu. 

Ef nauðsyn krefur, skal rista í eitla á kjötskrokkum. Einnig er honum heimilt að 
skera í vöðva og liði til þess að ganga úr skugga um, hvort óþef leggi af kjötinu 
eða til að athuga vöðvafitu og bandvef. 

36. gr. 
Kjötskoðunarlækni er heimilt að taka sýnishorn til sýklarannsóknar, ef hann 

telur þörf á því, og má þá fresta úrskurði um kjötið þar til rannsókn er lokið. 

97. gr. 
Ef kjötskoðunarlæknir kemst að þeirri niðurstöðu, að sláturafurðir standast 

eigi lengur þann dóm, sem þær fengu að lokinni slátrun, er honum skylt að breyta 
stimplun og merkingu til samræmis við það.
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Sé um óhæft kjöt að ræða, skal hann hlutast til um, að því verði eytt á trvggi- 
legan hátt. 

Honum er einnig heimilt að endursenda kjöt, ef það kemur í ljós, að stimpil- 
merkingu, spjöld og önnur auðkenni vantar eða eru í ósamræmi við gildandi reglur. 

38. gr. 
Ef kjölskoðunarlæknir verður var við, að sláturafurðir hafa óhreinkaæt eftir 

slátrun, lágnazt, myglað o. s. frv., skal hann gera ráðstafanir til að vörum, sem 

óhæfar eru orðnar til manneldis, verði eytt á viðeigandi hátt. Jafnframt skal hann 
sæta þess, að sláturafurðir verði ekki fyrir skemmdum, óhreinindum eða spillist á 
annan hátt, meðan endurskoðun fer fram. Gildir það bæði um afurðir, sem berast 

frosnar til skoðunar og afurðir, sem þangað koma kældar. 

39. gr. 
Að lokinni endurskoðun skal auðkenna sláturafurðir með sérstöku stimpil- 

merki í bláum lit. Merkja skal hvern skrokk eða skrokkhluta með einu stimpil- 
merki að minnsta kosti. Yfirdyralæknir segir fyrir um gerð og auðkenni stimpla 
þessara. 

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

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 30, 28. apríl 1966, um meðferð, skoð- 

un og mat á sláturafurðum, til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni 
öllum, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 17. ágúst 1970. 

Ingólfur Jónsson. Í 
Þorv. K. Þorsteinsson. 

21. ágúst 1970. Nr. 169. 
REGLUGERÐ 

um söluskatt. 

I. KAFLI 

UM SÖLUSKATT 

1. 
Greiða skal í ríkissjóð 11% söluskatt: 

1. Af innlendum viðskiptum eins og nánar er fyrir mælt í HI. kafla reglugerðar 
þessarar. 

2. Af innfluttum vörum til eigin neyzlu eða nota innflytjenda, skv. HI. kafla reglu- 
serðar þessarar. 

2. gr. 
Ríkissjóður greiði Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 8% þess skatts, sem um ræðir í 1. 

og 2. tölulið 1. gr. reglugerðar þessarar.
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II. KAFLI 

UM SÖLUSKATTSKYLDA AÐILA OG TILKYNNINGARSKYLDU 

3. gr. 
Hver sá, sem selur eða afhendir í atvinnuskyni vöru eða verðmæti, og hver sá, 

sem innir af hendi vinnu og þjónustu, skal með þeim takmörkunum, sem gerðar eru 
í reglugerð þessari, innheimta söluskatt skv. 1. gr. og standa skil á honum i ríkissjóð. 

4. gr. 
Söluskattskyldir eru m. a.: 

I. Allir þeir, sem skattskyldir eru skv. lögum nr. 90/1965 um tekjuskatt og eignar- 
skatt og hafa með höndum einhvern þann atvinnurekstur eða starfsemi, sem 
söluskattskyld er samkvæmt reglugerð þessari, og ekki eru sérstaklega undan- 
þegnir söluskattskyldu. 

2. Allir þeir, sem skattfrjálsir eru samkvæmt fyrrgreindum lögum um tekjuskatt 
og eignarskatt eða sérstökum lögum, ef þeir hafa með höndum sams konar eða 
hliðstæða starfsemi eða viðskipti og þeir aðilar, sem skattskyldir eru skv. 1. lið 
þessarar greinar, svo og opinber fyrirtæki, þótt starfsemi þeirra sé ekki sama 
eðlis, enda séu þessir aðilar ekki sérstaklega undanþegnir söluskattskyldu. 

3. Umboðsmenn og aðrir aðilar, sem eru í fyrirsvari fyrir erlenda aðila, sem rek: 
hér á landi söluskattskylda starfsemi eða viðskipti. 

ð. gr. 
Hver sá, sem í eigin nafni eða í umboði annarra, rekur viðskipti með sölu- 

skattskyldar vörur, svo og hver sá, sem stundar sjálfstæða slarfsemi eða selur ein- 
hverja þá þjónustu, sem ekki er sérstaklega undanþegin söluskatti skv. 14. gr., skal 
ótilkvaddur senda skattstjóra, þar sem hann er heimilisfastur, tilkynningu um at- 
vinnurekstur sinn eða starfsemi. 

Þeir, sem hefja tilkynningarskylda starfsemi, skulu senda tilkynningu, áður en 
starfsemin hefst. Tilkynningar þessar skal senda á þar til gerðum eyðublöðum, sem 
fást hjá skattstjórum. Í tilkynningu skal greina nafn og heimilisfang aðila, firma- 
nafn, ef það er notað, hvers konar rekstur sé um að ræða, hver eða hver Jir séu eig- 
endur og hver eða hverjir stjórnendur, framkvæmdastjóri eða prókúruhafi. Einnig 
skal gefa upplýsingar um önnur atriði, sem tilgreind eru á eyðublöðunum. 

Ef einhver rekur starfsemi í fleiri en einni starfsemisgrein, skal hann senda til- 
kynningu fyrir hvern þann þátt starfseminnar, sem talinn verður sjálfstæð starfsemi 
eða sérstök atvinnugrein. 

Skattstjórar skulu, hver í sínu umdami, gera skrá um alla þá, sem tilkynnt 
hafa starfsemi sína og fengið skírteini, er veita þeim heimild til að kaupa vöru, 
vinnu og þjónustu, án söluskatts, sbr. 6. gr. Eintak af skrám þessum skal sent 
ríkisskattstjóra, svo og allar breytingar á þeim. 

6. gr. 
Sá, sem tilkynnt hefur starfsemi sína, skal fá sérstakt skírteini, og veitir það 

heimild til kaupa á vörum og vinnu til endursölu án söluskatts samkvæmt því, sem 
nánar er fyrir mælt, og með þeim takmörkunum, sem gerðar eru í 9. og 11. gr. 
þessarar reglugerðar. 

Slík skírteini veita ekki heimild til að kaupa til endursölu án söluskatts: 
1. Vörur, sem seldar eru í smásölu, sbr. 1. lið 33. gr. 

2. Vörur þær, sem Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins selur, sbr. 3. lið 33. gr. 
3. Benzin og olíu, sbr. 4. lið 33. gr.
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4. Vörur, sem seljandi telur vafa leika á, hvort heimilt sé að selja handhafa 
skírteinis án söluskatts. Í þeim, tilvikum er seljanda óheimilt að falla frá inn- 

heimtu söluskatts, sbr. 24. gr. 

Skirteini þessi skulu gefin út til ákveðins tíma, en falla þó jafnskjótt úr gildi 
og skírteinishafi hættir starfsemi þeirri, sem þau taka til, enda ber honum þegar í 
stað að tilkynna það viðkomandi skattstjóra. Einnig skal skírteinishafi tilkynna 
skattstjóra um breytingar á starfsháttum og heimilisfangi. Ef starfsemi hættir vegna 
félagsslita, gjaldþrots eða andláts, skal skilanefnd eða skiptaráðandi tilkynna slíkt. 

TI. KAFLI 

UM SÖLUSKATTSKYLDA SÖLU 

1. Almennt 

7. gr. 

Greiða skal söluskatt af andvirði seldrar vöru og verðmæta og endurgjaldi fyrir 

hvers konar starfsemi og þjónustu, sbr. 1. gr., eftir því sem nánar er ákveðið í 

reglugerð þessari. 

8. gr. 

Söluskattskylda af seldri vöru eða vinnu skal almennt bundin við síðasta stig 

viðskipta, þ. e. sölu til neytenda. Neytandi telst sá, sem ekki endurselur vöru eða 

vinnu í atvinnuskyni, sbr. 9. gr. 

9. gr. 

Sé eigi annað fram tekið í reglugerð þessari, er sala á vöru skattfrjáls til kaup- 

anda, sem ekki er neytandi, enn fremur til kaupanda, er kaupir hana sem efni í 

vöru, er hann hefur atvinnu af að framleiða og selja. Skilyrði fyrir því, að heimilt 

sé samkvæmt framansögðu að selja vöru eða vinnu án söluskatts er, að kaupandi 

hafi atvinnu af að selja sams konar vöru eða að hann noti sams konar vöru sem 

efni í vörur, er hann framleiðir og selur í atvinnuskyni. Síðara skilyrðið tekur þó 

eigi til neins konar óvaranlegra rekstrarvara eða hjálparefna, sbr. 11. gr., heldur ein- 

vörðungu til hráefna eða hálfunninnar vöru, sem tekin er til aðvinnslu eða úr- 

vinnslu, og vöru, sem myndar efnisþátt eða hluta í nýrri vöru, svo og til fullunninna 

umbúða, sbr. þó 24. gr. 
Eigi má selja vöru án söluskatts samkvæmt þessari grein til annarra en þeirra, 

er tilkynnt hafa starfsemi sína skv. 5. gr. og sýna heimildarskirteini frá skattstjóra 

um, að þeir hafi tilkynnt, að þeir hafi með höndum starfsemi sem endurseljendur 

eða framleiðendur vöru í viðkomandi starfsgrein og heimild til að kaupa vörur án 

söluskatts. 
Með sama hætti og með sömu skilyrðum er skattfrjáls sala á vinnu, sem sá, 

er stundar sjálfstæða starfsemi, innir af hendi við framleiðslu vöru fyrir annað at- 

vinnufyrirtæki, sem endurselur verðmæti vinnunnar með vörunni. 

2. Söluskattskyld sala 

10. gr. 
Til söluskattskyldrar sölu á vörum, verðmætum og þjónustu telst m. a.: 

1. Sala eða afhending frá smásala eða smásölufyrirtæki, þar með talin hvers konar 
pöntunarfélög, lausaverzlun, sveitaverzlun, tilboðasöfnun, sala vara í umboðs- 
sölu og sala við frjáls uppboð, einnig sala eða afhending frá heildsala eða heild- 
sölufyrirtæki beint til neytenda.
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Afhending vöru til greiðslu á vöru, vinnu, þjónustu eða öðru, sem láta á eða 
látið hefur verið í té. 
Sala eða önnur afhending vara, vinna eða þjónusta látin í té af iðnaðarmönnum 
eða iðju- og iðnaðarfyrirtækjum, þar með talin afhending vöru, sem framleidd 
er eða unnið er að eftir pöntun, sbr. þó 14. gr. 
Sala eða önnur afhending vara, vinnu eða þjónustu annarra aðila, sem stunda 
sjálfstæða starfsemi. 
Úttekt úr eigin fyrirtæki, hvort heldur er til einkanota eigandans eða til nota í 
atvinnufyrirtækinu sjálfu. Gildir þetta bæði um aðkeyptar vörur og vörur, sem 
eru framleiddar eða sæta aðvinnslu í fyrirtækinu, svo og vinnu og þjónustu. 
Þetta tekur þó eigi til vöru, vinnu eða þjónustu, sem undanþegin er söluskatti. 
Þjónusta viðgerðarverkstæða vegna eigin rekstrar. 
Hvers konar sala, afhending eða þjónusta látin í té í matsölu-, veitinga- og gisti- 
húsum, þvottahúsum, efnalaugum, hárgreiðslustofum, rakarastofum og öðrum 
snyrtistofum, flutningastarfsemi, sem ekki er sérstaklega undanþegin, leiga á 
auglýsingakvikmyndum, véla- og önnur lausafjárleiga, afsreiðslu- og stöðvar- 
gjöld, uppskipunar- og útskipunargjöld, fyrirgreiðslustarfsemi ferðaskrifstofa 
og önnur slík starfsemi, sýningar í kvikmyndahúsum, leikhúsum og hvers konar 
skemmtistarfsemi, og tekur þetta einnig til sölu, afhendingar og þjónustu, sem innt 
er af hendi fyrir hina skattskyldu aðila sjálfa. 

Til skattskyldra sýninga í kvikmyndahúsum eða leikhúsum teljast hvers 
konar sýningar, þar sem aðgangseyrir er greiddur, annaðhvort við inngang eða 
sem hluti af félagsgjaldi. Skiptir ekki máli, þótt sýningar þessar séu ekki fyrir 
almenning. 

Til skemmtistarfsemi teljast hvers konar samkomur fólks, þar sem aðgangs- 
eyrir er greiddur, annaðhvort við inngang eða sem, hluti af félagsgjaldi, svo sem 
söng- og annar tónlistarflutningur, fyrirlestrahald, dansleikir og fjölleikasýn- 
ingar. Skiptir ekki máli, þótt samkomur þessar séu ekki opnar fyrir almenning. 

Um innheimtu söluskatts af skemmtanastarfsemi vísast til 2. liðs 33. gt. 
Sala hvers konar auglýsinga, sem ekki er sérstaklega undanþegin. 
Leiga gistihúsa og samkomuhúsa, sbr. þó 6. lið 14. gr. 
Sala á raforku og heitu vatni frá rafmagnsveitum og hitaveitum. 

Eigi skiptir máli, hvort rafmagnsveita fær orku frá vatns- eða sufuafls- 
stöð eða mótorrafstöð. Heitt valn frá hitaveitu er skattskylt, þótt nokkur hluti 
hins heita vatns sé eigi jarðhitavatn. Þegar orka eða orkugjafi er notaður til 
hitunar á vatni, má draga innkaupin frá heildarsölu, enda sé söluskattur sreidd- 
ur við kaup orkunnar eða orkugjafans. 
Sala hvers konar vátrygginga, sem lög nr. 20/1954 taka til, nema sérstaklega 
sé undanþegin. 

11. gr. 
Ávallt skal innheimta söluskatt af orku, orkugjöfum, óvaranlegum rekstrarvör- 

um og hjálparefnum, sem eyðast við framleiðslu annarrar vöru eða við aðra notkun, 
sbr. 1. mgr. 9. gr., nema um sé að ræða sölu til verzlunar, sem innheimtir söluskatt 
af smásöluverði vörunnar. 

Ákvæði 1. mgr. taka m. a. til eftirtalinna vörutegunda: 
Orka og efni til orkuframleiðslu. 

Rafmagn, jarðgufa og hitaorka frá jarðhilaverum, brennsluolíur (svartolía, 
gasolía, steinolía, benzin), gas, kol, koks, viðarkol, mór og mótöflur. 
Vörur vegna vélareksturs og verkstæða. 

Smurningsolíur hvers konar, skurðolíur, borolíur, smurningsfeiti hvers 
konar, tvistur, hreinsiefni, lóðningarfeiti, reimaolíur og reimavax, sandur vegna
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málmsteypugerðar, slípiefni hvers konar, þar með talinn sandpappir, fljótandi 

og föst fægiefni, stálull o. fl. 
3. Vörur til þvotta og hreinsunar. 

Sápur, þvottaefni föst og fljótandi, vökvar til notkunar við fatahreinsun, 
þvottasóti, vítissóti, sótthreinsunarefni, mineral olíur, ræstiduft o. fl. 

4. Efnavörur ýmiss konar. 
Efnavörur til ljósmynda- og kvikmyndagerðar, ljósprentunar, sútunar, málm- 

húðunar, litunar, prentmyndagerðar, litprentunar, sterkar sýrur og basar, sölt 
og önnur þau efni, sem notuð eru við iðnað og framleiðslu, enda myndi þau 
ekki efnisþátt vörunnar. Enn fremur sprengiefni, bleikiefni, bleikijörð, síuleir 
(filter aid) o. fl. 

5. Ýmsar vörur. 
Hvellhettur, kveikiþræðir, ketilsink, herzluduft, prentnyndamót, leturmót, 

dekkpappír, límbönd, umbúðapappír, stensilpappír, filmur til offset- og Titho- 
srafprentunar, svo og önnur þau efni, sem að dómi skattyfirvalda falla undir 

skilgreiningu reglugerðarinnar. 

12. gr. 
Nú er vara, sem skattskyld er skv. HI. kafla þessarar reglugerðar, flutt inn til 

eigin nola eða neyzlu, og skal þá sá, sem flvtur inn vöruna, greiða af henni við 

tollafgreiðslu 11% söluskatt þann, sem um getur í 1. gr. þessarar reglugerðar. Skal 
skatturinn þá reiknaður af tollverði vöru, að viðbættum aðflutningsgjöldum, auk 10% 
áætlaðrar álagningar. Tekur gjaldskyldan til gjafa, sýnishorna og þess háttar, svo 
og til véla og tækja, sem sett eru í íslenzk skip erlendis, enda sé ekki um nýbygs- 

ingu skips að ræða. 
Undanþegnar söluskatti skv. 1. mgr. hér á undan eru vörur þær, sem um getur 

í 13. gr. þessarar reglugerðar, og auk þess vörur þær, sem taldar eru í 2. gr. toll- 
skrárlaga, enda séu þær ekki endurseldar. 

Ef fluttar eru inn vörur, sem ætlaðar eru til sölu, skal innflytjandi, áður en 

hann afhendir innflutningsskjölin til tollmeðferðar, hafa tilkynnt skattstjóra um 
starfsemi sína og hafa fengið hjá honum tölusett skírteini, sem sýnir, að tilkynningar- 
skyldunni hafi verið fullnægt. Þá skal innflytjandinn tilgreina á aðflutningsskýrslu, 
hvort vara er flutt inn til endursölu eða sem efnivara í söluvöru. Jafnframt skal hann 
tilgreina skirteinisnúmer. Hafi innflytjandi ekki söluskattskírteini, skal hann greiða 
söluskatt af vörunni við tollafgreiðslu, þótt hún sé flutt inn til endursölu. 

3. Undanþágur 

13. gr. 
Sala á eftirtöldum vörum og verðmætum er undanþegin söluskatti: 

1. Vörur, sem seldar eru úr landi. 
Undanþágan tekur aðeins til útflutningsvörunnar sjálfrar, en ekki til vinnu 

eða þjónustu við hana, sem skattskyld kann að vera samkvæmt öðrum ákvæðum 
reglugerðar þessarar, sbr. einnig 11. gr. 

2. Sala á nýmjólk, súrmjólk og undanrennu. 
Þetta gildir þó ekki, ef um er að ræða sölu á mjólk í veitingahúsum, mat- 

sölum, veitingatjöldum eða öðrum greiðasölustöðum. Sala á öðrum mjólkurafurð- 

um er söluskattskyld, svo sem rjóma, smjöri, skyri, ostum, mysu og þurrmjólk. 

3. Sala á neyzlufiski, þó ekki sala á fiski, sem er flakaður, frystur og pakkaður 
í neytendaumbúðir í frystihúsum eða sala tilbúinna fiskrétta í verzlunum og 
veitingahúsum.
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Undanþágan tekur heldur ekki til sölu á laxi, silungi, humar, rækju eða 
til sölu á öðrum fiski, sem sætt hefur einhvers konar vinnslu umfram venjulega 
aðgerð. Með fiski, sem sætt hefur venjulegri aðgerð, telst fiskur, sem er flakaður, 
saltaður, bútaður, hakkaður, reyktur (annar en álegg) eða frystur til geymslu 
í fiskbúðum, og er sala á honum því undanþegin söluskatti. 
Fiskumbúðir og kjötpokar. 
Veiðarfæri, svo og efni til veiðarfæragerðar og viðgerðar veiðarfæra. 

Þessi ákvæði taka þó ekki til sporttækja og efnis í þau. 
Salt, þó ekki ef það er selt í smásöluumbúðum. 
Beita, en til hennar telst auk beitusíldar önnur beita úr dýraríkinu. 
Tilbúinn áburður, þó ekki ef hann er seldur í smásöluumbúðum og innhald 
með umbúðum vegur eigi yfir 5 kg. 
Grasfræ. 
Fóðurmjöl og hey, svo og annað dýrafóður. 
Eldsneyti fyrir loftför. 
Sala innlendra dagblaða og hliðstæðra blaða, svo og tímarita, sem ekki eru gefin 
út í ágóðaskyni. 
Auglýsingar í dagblöðum, bókum, tímaritum, og öðrum ritlingum. 
Sala á fasteignum, skipum, loftförum og loftfaravarahlutum. 

Undanþágan tekur aðeins til sölu á nefndum verðmætum, en ekki til sölu 
á efni, sem notað er til byggingar þeirra eða smíða nema það sé undanþegið 
sérstaklega. 
Sala á lausafé, sem seljandi hefur notað í eigin þágu eða við starfsemi sína, 
enda geti salan ekki talizt til atvinnurekstrar seljanda. 
Sala á verðbréfum. 
Heimilisnotkun framleiðenda landbúnaðar- og sjávarafurða á eigin framleiðslu- 
vörum. 
Heimilt er að endurgreiða söluskatt af efni, vinnu, vélum og tækjum í skip og 
báta, sem smíðaðir eru innanlands, eftir reglum, sem fjármálaráðherra setur. 
Má miða endurgreiðsluna við tiltekna fjárhæð á rúmlest. 
Heimilt er að endurgreiða söluskatt af efni til flokkunaraðgerða skipa, svo og 
af efni til meiri háttar viðgerða skipa og skipsvéla. 

14. gr. 
Eftirtalin starfsemi og þjónusta er undanþegin söluskatti: 
Vinna við húsbyggingar og aðra mannvirkjagerð, svo og vinna við endurbætur og 
viðhald slíkra mannvirkja. Á þetta við um hvers konar mannvirki, og skiptir 
ekki máli, hver lætur vinnuna í té. 

Undanþágan á þó ekki við um vinnu við framleiðslu eða aðvinnslu byggingar- 
vara, sem fram fer í verksmiðju, verkstæði eða starfstöð, heldur tekur hún 
einungis til þeirrar vinnu, sem unnin er á byggingarstað. 

Nú fer aðvinnsla á efni eða vöru að einhverju leyti fram á verkstæði eða 
í verksmiðju og að öðru leyti á byggingarstað, og er þá sú vinna, sem fram 
fer á byggingarstað, skattfrjáls, samanber þó næstu málsgrein. 

Þegar settar eru upp vélar á eða í byggingarstað til aðvinnslu á vörum eða 
efni til mannvirkis, sem að jafnaði er unnið á verkstæði eða í verksmiðju, skal 
sú vinna eða aðvinnsla teljast skattskyld. 

Uppsetning véla eða tækja í verksmiðju eða verkstæði skal teljast sölu- 
skattskyld, þótt vinnan fari fram á byggingarstað. 
Vinna við skipa- og loftfaraviðgerðir, hvort sem hún er framkvæmd af verk- 
stæðum, verktökum, einstökum iðnaðarmönnum eða öðrum. Á þetta bæði við
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um viðgerðir á skips- eða loftfaraskrokkum, föstum vélum, tækjum og munum, 

sem telja má venjulegt fylgifé með skipum eða loftförum. 
Undanþágan tekur aðeins til vinnu við viðgerðirnar, en ekki til sölu eða 

afhendingar efnis í sambandi við þær. 
3. Vinna við viðgerðir veiðarfæra, þó ekki sporttækja. 
4. Vöruflutningar, fólksflutningar almennra leigubifreiða, svo og sérleyfis- og hóp- 

ferðabifreiða. Undanþágan tekur til vöruflutninga á sjó, á landi og í lofti. 
Sala farseðla í ferðir milli Íslands og annarra landa. 

Húsaleiga, sbr. þó 9. lið 10. gr. reglugerðar þessarar. Undanþágan á við um húsa- 
leigu almennt, hvort heldur er til íbúðar eða atvinnurekstrar. 

Þegar gisti- eða samkomuhús er selt á leigu til aðila, sem rekur það sam- 
fellt um, tiltekinn tíma og greiðir söluskalt af þeim rekstri, skal eigi greiða 

söluskatt af leigutekjum leigusala. 
7. Útfararþjónusta. 
8. Rekstur sjúkrahúsa, fæðingarheimila, heilsuhæla og annarra slíkra stofnana. 

Undanþágan nær aðeins til þeirrar þjónustu, sem nefndar stofnanir láta í 
té, en ekki til vara, vinnu eða þjónustu, sem þær sjálfar þurfa að kaupa. 

Til hliðstæðra stofnana í þessu sambandi teljast elliheimili, vöggustofur, 

barnaheimili, svo og hæli fyrir drykkjusjúklinga og lamaða og fatlaða. 
9. Sala fasteigna, skipa. loftfara, verðbréfa og annarra þvílíkra verðmæta, en þar 

til teljast einkaleyfi, hlutabréf og hvers konar fjárkröfur, svo og húsaleigu- 

miðlun. 

Undanþágan tekur einnig til miðlaraþóknunar eða umboðsþóknunar til fast- 

eigna-, skipa-, einkaleyfa- og verðbréfasala. 

10. Lækningar og lögfræðistörf og önnur hliðstæð þjónusta. Til lækninga í þessu 

sambandi teljast ljós- og nuddlækningar, störf ljósmæðra og hjúkrunarkvenna, 

þjónusta sálfræðinga og uppeldisfræðinga, tannsmíði og tannviðgerðir, svo og 

framleiðsla gervilima og umbúða fyrir lamað fólk. 

Þá telst hér til þjónusta endurskoðenda, verkfræðinga, arkitekta, presta og 

hliðstæðra aðila. 

11. Sala listamanna sjálfra á eigin verkum. Enn fremur sala á einkarétti eða höfund- 

arrétti að uppfinningu eða hugverki. 
Undanþágan á eingöngu við um sölu höfundar á frumverkinu. 

12. Sala neyzluvatns. 
13. Notkun á heitu vatni frá sameiginlegum kyndistöðvum fyrir íbúðarhúsahverfi, 

sem reknar eru af íbúunum sjálfum að öllu leyti og á þeirra ábyrgð, enda sé 

söluskattur greiddur af innkaupum á þeirri orku eða orkugjafa, sem notaður er 

til hitunar á vatninu. 
Undanþágan nær aðeins til notkunar á heitu valni í íbúðarhúsnæði því, sem 

íbúarnir hafa sjálfir til einkaafnota. 
14. Þjónusta banka og sparisjóða. Sama gildir um, stofnanir og sjóði, sem hafa með 

höndum hliðstæða starfsemi, enda hafi þeir fengið opinbera viðurkenningu. 

15. Aðgangseyrir að íþróttasýningum, íþróttamótum, skíðalvftum, kappreiðum og 

sóðhestakeppni. 
16. Fæðissala mötuneyta skólafólks og starfsmannahópa, svo og fæðissala atvinnu- 

rekenda til starfsmanna sinna. 
Undanþágan tekur aðeins til fæðissölu þessara aðila, en ekki til sölu á 

efni til þeirra. 
17. Skipa- og loftfaraleiga greidd af erlendum aðilum og í erlendum gjaldeyri. 

18. Prentun dagblaða og hliðstæðra blaða. Öll önnur prentun er skattskyld. 
19. Hafnar-, vita- og lendingargjöld. 
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20. Tögjöld af seldum liftryggingum, farmtryggingum vegna flutnings milli Íslands 
og annarra landa, skipa- og loftfaratrygsingum. (=) 

IV. KAFLI 

UM TILHÖGUN BÓKHALDS, FYLGISKJÖL OG GJALDSTOFNA 

15. gr. 
Allir þeir, sem innheimta söluskatt, sk 2. mgr. 2. gr. laga nr. 10/1960, skulu 

auk þess, sem fyrir er mælt í lögum nr. 51/1968 um bókhald. h sa bókhaldi sínu 

þannig, að skattyfirvöld geti á hverjum tíma gengið úr skugga um réttmæti sölu- 

skattskýrslna, og á það einnig við um þá, sem ekki eru taldir bókhaldsskyldir sam- 
kvæmt áðurgreindum lögum um bókhald. 

16. gr. 
Reki aðili margþætta starfsemi, þannig að sumir þættir hennar ern söluskatt- 

skyldir, en aðrir söluskattfrjálsir, skulu hin söluskattfrjálsu og söluskattskyldu við- 
skipti greinilega aðgreind bæði í bókhaldi hans og á söluskattskýrslu. 

17. gr. 
Söluskattskyldir aðilar skulu annaðhvort hafa í aðalbókhaldi sínu sérstaka 

reikninga fyrir þær fjárhæðir, er færa skal á söluskattskýrslu, eða færa þær í sér- 
stakar undirbækur eða yfirlit, sem byggð eru á aðalbókhaldinu. Færslum skal þannig 
hagað, að rekja megi einstakar fjárhæðir á söluskattskýrslu til þeirra sagna, sem á 
er byggt, bæði að því er varðar skiptingu heildarveltu og frádráttar. 

Fyrir gjalddaga hvers uppgjörstímabils skal stemma af og skrá niðurstöður þeirra 
reikninga, bóka eða yfirlita, sem færslur á söluskattskýrslur byggjast á. Öll gögn 
varðandi söluskattskýrslur skulu geymast eins og önnur bókhaldsgögn. 

18. gr. 
Sérhver sala eða afhending á vörum. verðmætum og þjónustu skal skráð í frum- 

bækur, jafnskjótt og salan eða afhendingin fer fram, þar með talin hvers konar 
afborganaviðskipti, viðskipti gegn víxlum eða viðskipti, sem fram fara á annan 
hliðstæðan hátt. Ef afhending seldra vara fer fram í mörgu lagi, skal skrá hverja 
einstaka afhendingu í frumbækur. 

Í bækur þessar skal skrá dagsetningu, nafn og heimilisfang kaupanda, tegund 
sölu, magn, einingarverð og heildarfjárhæð. Hver nóta eða reikningur í frumbók 
skal einnig bera greinilega með sér nafn og heimilisfang seljanda. 

Heimilt er að hafa laus reikningseyðublöð í stað frumbóka. Blöð frumbóka og 
laus reikningseyðublöð skulu vera fyrirfram tölusett í samfelldri töluröð, enda 
ekki notað öruggara eftirlitskerfi. 

Frumbækur og reikingar skulu færðir a. m. k. í fvíriti. Óski viðskiptamaður 
þess, skal honum ætíð látið í té samrit í hvert sinn, er afhending vöru eða þjónustu 
fer fram. Eitt eintak skal varðveitt í réttri töluröð, og skal vera hægt að rekja færslu 
á sölu í bókhald til þeirra frumgagna, sem færslurnar byggjast 

Þegar selt er til endurseljenda, sbr. 6. gr. eða sala er undanþegin söluskatti 
skv. “ 110. lið 13. gr, skal jafnframt eitt eintak af sölunótum eða -teikningum 
liggja fyrir í stafrófsröð, ef ekki er færð sérstök viðskiptamannabók vfir alla slíka 
sölu og gildir það bæði um lánssölu og staðgreiðslusölu.
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19. gr. 

Reikningar og nótur skulu bera greinilega með sér, hvort söluskattur er innifalinn 

í heildarfjárhæð eða ekki. Þegar söluskattur er ekki innheimtur af heildarfjárhæð 

reiknings, skal söluskatturinn tilgreindur sérstaklega, og koma skal greinilega fram, 

af hvaða fjárhæð hann er reiknaður. 

20. gr. 

Þegar seldum, verðmætum er skilað til seljanda, skal gefa út innleggsnótu (kredit- 

nótu) með tilvísun til fyrri úttektarnótu eða -reiknings. Sama gildir um afslátt, sem 

veittur er, eftir að nóta eða reikningur hefur verið skrifaður, svo og leiðréttingar á 

fyrri reikningum. 

21. gr. 

Þeir, sem taka framleiðslu annarra til vinnslu og/eða endursölu, skulu gefa út 

innleggsnótur (afreikninga) eða móttökukvittanir, og gilda sömu reglur um efni 

þeirra og rakið er í 18. gr., eftir því sem við á. Á þetta m. a. við um kaup eða mót- 

töku samlaga, samvinnufélaga og annarra aðila á framleiðsluvörum bænda, sjávar- 

afla og hvers konar iðnaðarvörum, fullunnum og hálfunnum. 

22. gr. 

Staðgreiðslusala smásöluverzlana og hliðstæðra aðila, svo og persónuleg þjón- 

usta, sem veitt er gegn staðgreiðslu, er undanþegin skráningarskyldu í frumbók, 

skv. 1821. gr. hér að framan. Þegar slík sala er ekki færð í fyrirfram tölusettar 

frumbækur eða á reikninga, sbr. 18. gr., skal annaðhvort nota áritaða strimla úr 

lokuðum sjóðvélum sem fylgiskjöl fyrir innfærslu á staðgreiðslusölu í bókhald 

eða færa daglega staðgreiðslusöluyfirlit í fyrirfram innbundna, tölusetta bók, sem 

liggja skal til grundvallar fyrir færslu á staðgreiðslusölu í bókhald. 

Í slíkri bók skal a. m. k. eftirfarandi koma fram: 

Peningar og ávísanir við lok starfsdags .........0002. kr... 

- Útborganir; t. d. greidd vörukaup, laun, peninga- 

úttekt eiganda, lagt í banka, afborganir 0. s. frv... — 
  

—- Innborganir; t. d. innborganir frá skuldunautum, 

húsaleiga og aðrar innborganir, sem ekki teljastsala — ................. 
  

—- Peningar við upphaf starfsdags ............. FP 
  

Staðgreiðslusala dagsins (m/söluskatti) ............ Kr... 
  

Fylgiskjöl fyrir staðgreiðslusölu, samkvæmt þessari grein, skulu áritast af 

verzlunarstjóra eða öðrum ábyrgum starfsmanni. ; 

23. gr. 

Þegar notað er annað öruggt eftirlitskerfi en lýst er í 1822. gr. getur fjár- 

málaráðuneytið veitt undanþágu frá einstökum ákvæðum þeirra. 

24. gr 24. gr. 

Eigi er seljanda vöru eða þjónustu heimilt að falla frá innheimtu söluskatts, 

nema óyggjandi sé, að ekki sé um sölu til neytanda að ræða.
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Sala söluskattskylds verðmætis án söluskatts er aldrei heimil, nema kaupandi 
hafi tilkynnt starfsemi sem endurseljandi þeirrar vöru eða vinnu, sem seld er, og hafi 
í höndum skirteini, sbr. 6. gr. 

Nú hefur endurseljandi keypt vöru, vinnu eða þjónustu og greitt af því sölu- 
skatt, og er honum þá heimilt að draga innkaupsverðið frá söluskattskyldri veltu 
sinni, sbr. 28. gr. Hafi hann hins vegar enga söluskattskylda veltu fram að telja 
eða söluskattskyld velta hans nemur lægri fjárhæð en nefnd innkaup, skal hann 
fá endurgreiddan þann söluskatt, sem hann þannig hefur ofgreitt. Endurgreiðsla 
kemur þó eigi til greina, nema hinn ofgreiddi söluskattur sé minnst kr. 1000 á ári. 

25. gr. 
Söluskattur miðast við heildarendurgjald eða heildarandvirði vöru, starfsemi 

og þjónustu án frádráttar, nokkurs kostnaðar eða þjónustugjalds, án tillits til þess 
í hverju greiðsla er fólgin og þótt um sé að ræða skipti segn vöru eða þjónustu. 
Söluskattur samkvæmt reglugerð þessari telst þó ekki með heildarandvirðinu. 

Sé um að ræða skipti á vöru eða þjónustu, gjafir, afhendingu vara án endur- 
gjalds, úttekt eiganda úr eigin fyrirtæki eða ef greitt er í vörum eða þjónustu, skal 
miða við almennt gangverð í sams konar viðskiptum. 

Við sölu vara í umboðssölu skal skatturinn reiknast af heildarandvirði vör- 
unnar. Framreiðsla á veitingastöðum telst ekki umboðssala. 

Af skemmtunum, sem aðgangur er seldur að, skal söluskatturinn reiknaður 
af söluverði aðgöngumiða að meðtöldum skemmtanaskatti. Sé aðgangur ekki seld- 
ur, skal skatturinn miðast við veltu, sem svarar til raunverulegs kostnaðar við 
skemmtunina. 

26. gr. 
Vanræki aðili að taka söluskatt af vöru, vinnu eða annarri þjónustu, sem sölu- 

skattskyld er samkvæmt reglugerð þessari, ber honum eigi að síður að standa skil 
á söluskattinum. 

V. KAFLI 
UM FRAMTÖL, GJALDDAGA, INNHEIMTU, DRÁTTARVEXTI, 

KÆRUR OG ÚRSKURÐI 

27. gr. 
Söluskattskyldir aðilar og aðrir, sem tilgreindir eru á söluskattskrá, sbr. 5. 

gr. skulu ótilkvaddir, á þar til gerðum eyðublöðum, senda skattstjóra í umdæmi 
því, þar sem þeir eru heimilisfastir, skýrslu um heildarveltu sína fyrir tveggja 
mánaða tímabil í senn, þar með talin úttekt til eigin nota, svo og upplýsingar um 
frádrátt, söluskattskylda sölu og söluskatt þann, sem inna ber af hendi. 

Söluskattskýrslu með upplýsingum um heildarveltu og frádrátt ber einnig að 
skila skattstjóra fyrir hvert uppgjörstímabil, þótt ekki hafi verið um söluskatt- 
skylda sölu að ræða. 

Sérhver aðili, sem rekur starfsemi í fleiri en einni starfsemisgrein, skal, eftir 
nánari ákvörðun skattstjóra, láta í té sérstaka söluskattskýrslu fyrir hverja þeirra. 
Skattstjóri getur ákveðið, að aðili, sem rekur starfsemi á fleiri en einum stað, skuli 
láta í té sérstaka skýrslu fyrir hvern starfsstað. 

. 28. gr. 
Á söluskattskýrslu skal greina, auk nafns greiðanda og fleiri auðkenna, eins 

og skýrslueyðublaðið ber með sér:
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A. Heildarveltu: 

1. Heildarandvirði allra seldra vara, þar með skattfrjálsra vara, svo og seldr- 
ar vinnu og þjónustu án nokkurs frádráttar og að meðtöldum söluskatti. 

2. Úttekt greiðanda úr eigin fyrirtæki, þar með taldar þær vörur, vinna og 
þjónusta, sem út er tekin til afnota fyrirtækisins sjálfs. Skattverðið miðast 
við almennt söluverð. 

3. Annað, svo sem verðmæti vöru eða þjónustu, sem látin er í skiptum eða sem 

greiðsla fyrir vöru eða þjónustu. 

B. Frádrátt: 

1. Söluverð þeirra vara og þjónustu, sem undanþegin er söluskatti. 
2. Söluverð skattskyldra vara, sem seldar eru til endurseljenda án söluskatts, 

enda liggi fyrir sölunótur yfir söluna, sbr. 18. gr. 
3. Innkaupsverð þeirra vara, vinnu og þjónustu, sem endurseljandi kann að 

hafa keypt til endursölu með söluskatti. 
4. Annar frádráttur: 

4.1. Útsöluverð á tóbaksvörum, benzíni og olíu, sbr. 3. og 4. lið 33. gr., þ. ce. 
til frádráttar heildarveltu á hverju uppgjörstímabili skal færa það sölu- 
verðmæti, sem Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins og innflytjendur 
benzins og olíu hafa gert aðila að greiða skatt af á sama uppgjörstíma- 
bili. 

4.2. Söluverð aðgöngumiða, sem söluskattur hefur verið greiddur af, sbr. 
2. lið 33. gr. 

4.3. Vinnu við húsbyggingar, skipa- og loftfaraviðgerðir eða aðra sölu- 
skattfrjálsa sölu, sem kynni að vera innifalin í heildarveltu og ekki er 
talin hér áður. 

Ef frádráttur skv. B-liðum er eitthvert uppgjörstímabil hærri en samanlögð 
velta skv. A-liðum, þá skal það, sem umfram er, dregið frá veltu næsta eða eftir 
atvikum næstu uppgjörstímabila eða endurgreitt skv. síðustu mgr. 24. gr. 

Söluskattskyldur aðili skal til viðbótar því, sem skýrslueyðublöðin gefa til- 
efni til, skýra frá öðrum atriðum, sem kunna að skipta máli um söluskattskilin. 

Einnig er söluskattskyldum aðila skylt að láta skattyfirvöldum í té í því formi, sem 
óskað er, nánari sundurliðun á skattfrjálsri sölu og öðrum frádráttarliðum, svo og 

styðja þá gögnum, ef þess er óskað. 

29. gr. 
Skattstjóri skal rannsaka söluskattskýrslur og leiðrétta skattinn, ef hann er 

rangt tilgreindur, og einnig skulu skattsljórar áætla söluskatt af viðskiptum þeirr: 
aðila, sem ekki senda skýrslu innan tilskilins tíma, senda enga skýrslu eða ef skýrslu 
er ábótavant. 

Skattálagningu skal lokið innan mánaðar frá lokum hvers uppgjörstímabils og 
skattupphæðin tilkynnt innheimtumanni og skattgreiðanda. 

30. gr. 
Söluskattskýrslu, sbr. 1. mgr. 27. gr., skal skilað fyrir hvert tveggja mánaða 

tímabil. Gjalddagi söluskatts er 15. dagur næsta mánaðar eftir lok uppgjörstíma- 
bils og eindagi 15. dagur næsta mánaðar eftir gjalddaga. Beri eindaga upp á helgi- 
dag eða almennan frídag, færist eindagi á næsta virkan dag. Þannig verður sjald- 
dagi fyrir fyrsta tímabil hvers árs (þ. e. janúar, febrúar) 15. marz og eindagi 15. 
apríl.



Nr. 169. 548 91. ágúst 1970. 

ðl. gr. 
Skattstjóri getur heimilað þeim, sem hafa smávægilegan rekstur með höndum, 

að telja fram einu sinni á ári, enda sé söluskattskyld velta yfirleitt minni en kr. 

100 000 á ári. 

32. gr. 
Hafi einhver, sem greiða skal söluskatt, eigi skilað honum á eindaga, falla á 

dráttarvextir, 1%% fyrir hvern byrjaðan mánuð, talið frá gjalddaga. Innheimtu- 
maður getur látið lögregluna stöðva atvinnurekstur þeirra aðila, sem ekki gera skil 
á skattinum á tilsettum tíma, með því m. a. að setja verkstofur, skrifstofur, útsöl- 
ur, tæki og vörur undir innsigli, þar til full skil eru gerð. 

ðð. gr. 
Eftirfarandi sérákvæði gilda um innheimtu söluskatts af neðantalinni starf- 

semi og viðskiptum: 
1. Seljendur skulu innheimta söluskatt af verði allrar söluskattskyldrar vöru og 

þjónustu, sem seld er í smásölu, og skiptir þá ekki máli, hvort um er að ræða 
sölu til neytenda eða endurseljenda. Þó skal ekki innheimta söluskatt af sölu á 
timbri, trjávörum, steypustyrktarjárni og sementi til endurseljenda, sbr. 6. gr. 

2. Söluskatt af aðgangseyri að skemmtunum, sem eru skemmtanaskattskyldar, 
skal innheimta með skemmtanaskatti. Söluskatt af aðgangseyri að skemmtun- 
um, sem ekki eru skemmtanaskattskyldar, skal innheimta, þegar leyfi er veitt 
til skemmtunar, nema um fastan rekstur samkomuhúss sé að ræða. 

3. Af tóbaksvörum og eldspýtum, sem Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins selur, 
skulu þeir aðilar, sem hafa með höndum smásölu slíkra vara, greiða henni 

söluskatt af þeim vörum, um leið og þeir greiða kaupverð varanna, og skal 
skatturinn miðaður við smásöluverð. 

4. Innflytjendur olíu og benzins skulu taka söluskatt við sölu eða afhendingu 
þessara vara til umboðsmanna sinna eða annarra aðila. Skatturinn skal mið- 
ast við smásöluverð. 

5. Ef ársvelta nemur eigi meiru en kr. 1000, skal söluskattur ekki innheimtur. 

94. gr. 
Þeir, sem ekki vilja sætta sig við ákvörðun skattstjóra á söluskatti, geta kært 

hann til hans innan 10 daga, frá því að skattur var ákveðinn. Skattstjóri skal kveða 
upp úrskurð um kæruna og tilkynna úrskurðinn í ábyrgðarbréfi innan 10 daga frá 

lokum kærufrests. 
Úrskurði hans má áfrýja til ríkisskattanefndar, sem kveður upp fullnaðarúr- 

skurð. 
Kærufrestur til ríkisskattanefndar skal vera 15 dagar frá dagsetningu úrskurð- 

ar skattstjóra og úrskurðarfrestur ríkisskattanefndar jafnlangur. 
Fjármálaráðherra hefur heimild til að skjóta ákvörðun skattstjóra til ríkis- 

skattanefndar án tillits til kærufrests. 
Áfrýjun skattákvörðunar eða deila um söluskattskyldu frestar ekki eindaga 

skattsins né leysir undan neinum þeim viðurlögum, sem lögð eru við vangreiðslu 
hans, og ef söluskattur er lækkaður eftir úrskurði eða dómi, skal endurgreiða það, 

sem lækkuninni nemur. 

35. gr. 
Ágreining um söluskattskyldu og -skatthæð má bera undir dómstóla, en það 

skal þó sert innan 6 mánaða frá því ríkisskattanefnd úrskurðaði málið.



21. ágúst 1970. 549 Nr. 169. 

VI. KAFLI 

UM EFTIRLIT, UPPLÝSINGASKYLDU OG VIÐURLÖG 

36. gr. 

Skattstjórum er heimilt að krefjast af þeim, sem telja má gjaldskylda, allra 

nauðsynlegra gagna til skýringar á söluskattskýrslum. Enn fremur er skattyfirvöld- 

um heimilt að krefjast aðgangs að bókhaldsgögnum aðila, samningum, verzlunar- 

bréfum og öðrum slíkum skjölum, til athugunar og endurskoðunar. Á sama hátt 

er heimilt að krefja söluskattskylda aðila og ábyrga forstöðumenn söluskattskyldra 

fyrirtækja eða stofnana um nauðsynlegar upplýsingar, svo og, að þeir veiti eftir- 

Htsmönnum eða endurskoðendum skattyfirvalda aðgang að skrifstofum, vinnu- 

stöðvum, vörugeymsluhúsum og öðrum þess háttar stöðum til birgðakönnunar og 

annars eftirlits með viðskiptum hlutaðeigenda. 

Þá hafa skattstjórar rétt til þess að krefjast upplýsinga af þeim, er hafa keypt 

af söluskattskyldum aðila eða selt honum vörur eða haft við hann önnur við- 

skipti, þar með að krefja húseigendur um upplýsingar um atvinnurekendur og 

aðra. sem hafa verzlun, verkstæði, skrifstofur eða aðra starfsstöð í húsum beirra. 

Einnig skulu félög og félagasamtök atvinnurekenda, iðnaðarmanna og annarra við- 

komandi aðila skyld að gefa upplýsingar um félaga sína og atvinnu þeirra og 

rekstur. 
Opinberar stofnanir skulu veita aðgang að öllum gögnum, er að dómi skatt- 

stjóra eru nauðsynleg til endurskoðunar framtals og ákvörðunar skatts, og er 

forstöðumönnum og starfsmönnum nefndra stofnana skylt að láta skattstjór: eða 

starfsmönnum hans í té alla nauðsynlega aðstoð og upplýsingar, sem óskað er 

eftir og unnt er að veita. 

37. gr. 
Skatt- og tollyfirvöldum, starfsmönnum þeirra og erindrekum er bannað, að 

viðlasðri ábvrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um opinbera starfsmenn, 

að skýra óviðkomandi mönnum frá því, er þeir komast að í starfi sínu um viðskipti 

einstakra manna og fyrirtækja. Þessi þagnarskylda og ábyrgð hennar helzt, þó að 

hlutaðeigandi starfsmenn láti af starfi sínu. 

38. gr. 
Ef söluskattskýrslu er ekki skilað til skattstjóra innan tilgreinds tíma og skatt- 

ur því áætlaður, skal ekki lækka skatt aðila, þótt hann kæri, nema hann sanni, að 

skattskyld velta hans hafi verið áætluð meira en 10% hærri en hún var í reynd. Sé 

hin áætlaða upphæð meira en 10% hærri, skal reikna skatt af hinum raunverulegu 

upphæðum að viðbættum 10%. Sé mismunur minni en 10%, skal greiða skatt af 

beirri upphæð, sem áætluð var. 
Ef söluskattskýrslu er ábótavant og skattur hefur verið áætlaður af Þeim 

sökum, skal ekki lækka skattinn nema aðili hafi komið með fullnægjandi skýrins- 

ar á þeim atriðum, sem vafi gat leikið á um. Heimilt er að beita ákvæðum fyrstu 
málsgreinar, ef ekki er bætt úr ágöllum á framtalsskýrslu innan tilskilins kæru- 
frests. Skattstjórum er heimilt að áætla söluskatt aðila, ef í ljós kemur, að sölu- 
skattskýrsla styðst ekki við tilskilið bókhald skv. TV. kafla reglugerðar þessarar. 

Enn fremur er heimilt að áætla söluskatt aðila, ef ekki eru lögð fram gögn þau 

eða bókhaldsbækur, sem skattyfirvöld kunna að biðja um til sannprófunar fram- 

tali hans.
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Ekki þarf að beila ákvæðum fyrstu málsgreinar, ef skattaðili færir gildar 
ástæður sér til afsökunar, og skal það metið hverju sinni eftir aðstæðum, hvað 
teljast skuli gildar ástæður í þessu sambandi. 

Sé skattur vanreiknaður eða viðskipti dregin undan, má gera aðila að greiða 
söluskatt 5 ár aftur í tímann. 

39. gr. 
Nú skýrir söluskattskyldur aðili af ásetningi eða stórfelldu gáleysi rangt frá 

Því, er máli skiptir um söluskatt hans, og skal hann þá greiða sekt, sem skal eftir 
málavöxtum ákveðin allt að tífaldri þeirri söluskattsupphæð, sem tapazt hefur við 
vanrækslu hans eða rangfærslu, og auk þess greiði hann hinn vantalda söluskatt. 

Nefnd sú, sem starfar skv. 6. mgr. 48. gr. laga nr. 90/1965 um tekjuskatt og 
eignarskatt, ákveður sektir samkvæmt þessari grein, nema fjármálaráðherra eða 
sökunautur óski eftir, að máli sé vísað til dómstóla. 

40. gr. 
Brot þau, sem um ræðir í 39. gr., ef málum út af þeim er vísað til dómstóla, 

misnotkun skírteina þeirra, sem um ræðir í 6. gr., vanræksla söluskattskylds aðila 
á því að tilkynna starfsemi sína, svo sem fyrir er mælt í 5. gr., vanræksla eða tregða 
á að veila upplýsingar eða láta í té aðstoð eða sögn, varðar sektum í ríkissjóð 
allt að kr. 100 000 eða varðhaldi, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum 
heimildum. 

Refsiákvæðum reglugerðar þessarar skal beita gegn eigendum, stjórnendum 
eða framkvæmdastjórum fyrirtækis eða atvinnurekstrar. 

Sektir samkvæmt grein þessari má innheimta með aðför. 
Mál út af brotum á reglugerð þessari skulu rekin að hætti opinberra mála. 

VII. KAFLI 

ÝMIS ÁKVÆÐI 

41. gr. 
Um þau atriði, sem ekki eru sérstök ákvæði í reglugerð þessari, fer skv. lögum 

nr. 90/1965 um tekjuskatt og eignarskatt. 

42. gr. 
Með reglugerð þessari er felld úr gildi reglugerð nr. 15 31. marz 1960 um sölu- 

skatt. 

43. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 10/1960 og nr. 

3/1970, sbr. og lög nr. 61/1964, 40 gr. laga nr. 7/1963 og 1. gr. laga nr. 76/1967, 
öðlast gildi hinn 1. september 1970. Fyrsti gjalddagi samkvæmt reglugerðinni er 
15. september 1970, og fellur þá í gjalddaga innheimtur söluskattur í júlí og ágúst 
1970. en eindagi hans er 15. október 1970. 

Fjármálaráðuneytið, 21. ágúst 1970. 

Magnús Jónsson. - 
Jón Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 6, nr. 104—169. Útgáfudagur 31. ágúst 1970.
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25. ágúst 1970. öðl Nr. 170. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á skipulagsuppdrætti af Seláshverfi í Reykjavík. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964, hefur ráðuneytið hinn 21. ágúst 

1970 staðfest skipulagsuppdrátt af Seláshverfi í Reykjavík. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. ágúst 1970. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 0 

Jón Sigurpálsson. 

25. ágúst 1970. Nr. 171. 
SAMÞYKKT 

um sveitarstjóra í Stokkseyrarhreppi, Árnessýslu. 

Hreppsnefnd Stokkseyrarhrepps hefur ráðið hr. Steingrím Jónsson hrepps- 

nefndarmann, til að vera sveitarstjóri í Stokkseyrarhreppi. 

Á fundum sínum mánudaginn 29. júní og mánudaginn 27. júlí 1970, gerði hrepps- 

nefndin svo hljóðandi samþykkt um starfssvið hans. 

1. gr. 

Hreppsnefnd kýs sveitarstjóra eftir hverjar almennar hreppsnefndarkosningar, 

og er kjörtími hans hinn sami og kjörtímabil hreppsnefndar. 

2. gr. 

Sveitarstjóri á sæti í hreppsnefnd og hefur þar óbundið málfrelsi og tillögu- 

rétt, en atkvæðarétt hefur hann því aðeins, að hann sé hreppsnefndarmaður. 

ð. gr. 

Sveitarstjóri hefur á hendi, í samráði við oddvita, framkvæmd ákvarðana þeirra, 

sem hreppsnefnd gerir, og hreppsmála yfirleitt. Hann sér um, ásamt oddvita, að öll 

störf, sem nefndin á að annast um, séu tilhlýðilega unnin. Hann annast innheimtu 

á tekjum hreppssjóðs og fyrirtækja hans, án sérstakrar þóknunar. Hann er féhirð- 

ir hreppsnefndar og reikningshaldari, semur allar skýrslur hennar og reikninga, 

annast bókun alla og bréfaviðskipti. Hann geymir bækur nefndarinnar, innstæðu- 

fé hreppsins, verðbréf og öll önnur skjöl, og hvað annað, sem hreppnum tilheyrir 

og hreppsnefndin á að hafa ábyrgð á. 

Í forföllum sveitarstjóra skal oddviti annast störf hans. 
B 70 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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4. gr. 
Laun sveitarstjóra skulu ákveðin í ráðningarsamningi þeim er í 5. gr. getur, 

og greiðast þau úr sveitarsjóði. 

5. gr. 
Oddviti skal fyrir hönd hreppsnefndar gera ráðningarsamning við sveitar- 

stjóra, eftir að ráðning hans hefur verið samþykkt í hreppsnefnd, og skal þar nánar 
kveðið á um kjör hans, orlof, skrifstofutíma, lífeyri og það annað, sem ráð þykir 
að taka fram af því tilefni. 

Ráðningarsamningurinn skal staðfestur af hreppsnefnd. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Stokkseyrarhrepps í Árnessýslu hefur sam- 
ið og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. marz 1961, til þess 
að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. ágúst 1970. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Jón Sigurpálsson. 

Nr. 172. 26. ágúst 1970. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð fyrir Vatnsveitu Sauðárkrókskaupstaðar 

nr. 163 21. september 1959. 

1. gr. 
9. grein orðist svo: 
Af öllum húsum í lögsagnarumdæmi Sauðárkróks, sem svo er ástatt, sem í 

8. gr. segir, skal greiða vatnsskatt 4% fasteignamatsverðs árlega, þó þannig að 
lægsta gjald af einbýlishúsi sé kr. 300.00 og af íbúðarhúsi með tveimur eða fleiri 
íbúðum skal lægsta gjald vera kr. 200.00 af íbúð. Ef um er að ræða hús, sem að dómi 
bæjarstjórnar nota vatn til annars en venjulegra heimilisþarfa vegna atvinnu, sem 
í þeim er rekin og útheimtir mikið vatn skal greiða vatnsskatt allt að 6% af fast- 
eignamatsverði. Bæjarstjórn er heimilt að víkja frá lágmarksgjaldi, ef um sérstakar 

ástæður er að ræða. Hafi hús ekki verið virt fasteignamats virðingu ákveður vatns- 
veitan skattinn. 

2. gr. 
10. grein orðist svo: 
Fyrir önnur ómæld vatnsnot skal greiða vatnsskatt sem hér segir: 

1. Af hverri tunnu saltaðrar síldar ............0...00000 0000... kr.  3.00 
2. Af hverri smálest innvegins fisks ..........0000...00 0... — 3.50 
3. Fyrir hverja frysta síldartunnu ...................0. 2000 .0 — 250 
4. Fyrir hvern kjötskrokk .................. 0000 — 1.50 
ö. Fyrir vatn í steypu af hverri sementstunnu ................0...... — 2.00 
6. Fyrir hvern krana utanhúss og í peningshúsum .................. — 200.00
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3. gr. 

11. grein orðist svo: 
Fyrir vatn til mjólkurbúa, verksmiðja (frystihúsa) og annarra slíkra aðila er nota 

mikið vatn heimilast bæjarstjórn að krefjast greiðslu samkvæmt vatnsmælum og 
skal þá greiða kr. 3.00 fyrir hverja smálest. 

4. gr. 
14. grein orðist svo: 
Fyrir vatn til skipa greiðist kr. 25.00 fyrir hverja smálest, en minnsta gjald skal 

þó vera kr. 150.00 fyrir fiskiskip og kr. 300.00 fyrir önnur skip. Bæjarstjórn er 
heimilt að ákveða, að hafnarbrvggja Sauðárkróks greiði vatnsveitunni ákveðna upp- 
hæð á ári í vatnsskatt eftir ákvörðun bæjarstjórnar, enda hafi bryggjan tekjur af 
vatnssölu þeirri er fram fer á bryggjunni, að undanskildum framleiðslugjöldum 

af sjávarafurðum, sem um ræðir í 10. gr. þessarar reglugerðar. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Sauðárkrókskaup- 
staðar, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að 
öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 

máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. ágúst 1970. 

Emil Jónsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

26. ágúst 1970. Nr. 173. 

SAMÞYKKT 

fyrir Vatnsveitufélag Stóra-Lambhagahverfis í Skilmannahreppi, 

Borgarfjarðarsýslu. 

  

1. gr. 
Félagið heitir Vatnsveitufélag Stóra-Lambhagahverfis. Heimili þess og varnar- 

þing er Skilmannahreppur í Borgarfjarðarsýslu. 

2. gr. 
Tilgangur félagsins er að sjá hverfinu fyrir neyzluvatni. 

3. gr. 
Stofnendur félagsins eru bændur í Stóra- og Litla-Lambhaga og aðrir húsráð- 

endur í Stóra-Lambhaga, og sláturhús Sláturfélags Suðurlands við Laxárbrú, enn 

fremur Vogatunga og Beitistaðir. 
Vatnsveitan byggir aðalæð, en notendur kosta heimæðar hver heim til sín. 

Sláturfélag Suðurlands greiðir helming kostnaðar af aðalæð, en hinn helmingur 
kostnaðar við stofnun, greiðist af öðrum vatnsnotendum. Rekstur stofnæðar greið- 
ist í sömu hlutföllum. 

4. gr. 
Hver aðili á rétt á vatni til húsþarfa og atvinnureksturs. Félagsskylda er því 

skilyrði háð, að húeiganda sé látið í té afnot af vatni því, sem félagið hefur til af- 

nota.
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5. gr. 
Skylt er að taka nýja ábúendur í félagið, sé nægilegt vatnsmagn fyrir hendi, 

en samþykki aðila þarf til þess að bætt sé við nýjum vatnsnotendum. 
Nýr félagsmaður greiði hlutfallslega sama stofngjald og eldri félagsmenn og 

öll gjöld, sem á félaginu hvíla, til jafns við aðra félagsmenn frá því að hann gekk 
í félagið. Sjálfur skal hann kosta allar framkvæmdir, sem gera verður sérstaklega 
hans vegna til þess að hann geti notað mannvirki félagsins. 

6. gr. 
Vatnsskatt skal innheimta árlega af hverjum aðila í félaginu og skal hann 

ákveðinn þannig: 
1. Til greiðslu vaxta og afborgana stofnkostnaðar í hlutfalli við stofngjöld. 
2. Til greiðslu á reksturskostnaði og viðhaldi veitunnar eftir vatnsnotkun. 
3. Fast lágmarksgjald hvers notanda, sem hefur tengda heimæð. Vatnsskatt má 

taka lögtaki ásamt áföllnum innheimtukostnaði, ef ekki er staðið í skilum með 
greiðslu hans til félagsins. 
Eignir félagsins standa til fullnægingar skuldbindingum þess. Enginn félags- 

maður ber ábyrgð á skuldbindingum félagsins umfram gjöld þau, sem honum er 
gert að greiða til félagsins, samkvæmt ákvæðum þessarar samþykktar. 

1. gr. 
Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður, ritari og gjaldkeri, kosnir á aðal- 

fundi tl eins árs í senn, og einn til vara. Enn fremur skulu kosnir tveir endur- 
skoðendur til eins árs. 

8. gr. 
Aðalfundur félagsins skal haldinn eigi síðar en 1. apríl ár hvert. Til hans skal 

boðað bréflega eða persónulega með viku fyrirvara. Aðalfundur er lögmætur ef 
%, félagsmanna mæta. Hafi aðalfundur fallið niður vegna ónógrar fundarsóknar, 
telst næsti löglega boðaður aðalfundur lögmætur, án tillits til fundarsóknar. 

Á aðalfundi skulu teknar ákvarðanir um starfsemi félagsins á árinu, lagðir 

fram endurskoðaðir reikningar þess, og kosin stjórn og endurskoðendur. 

9. gr. 
Félagsfundur er lögmætur ef helmingur félagsmanna sækir hann, enda hafi 

verið boðað til hans á sama hátt og til aðalfundar. Á félagsfundum hafa allir fé- 
lagsmenn jafnan rétt og ræður afl atkvæða úrslitum. 

10. gr. 
Formaður félagsins kveður stjórnina saman til funda og boðar félagsfundi og 

aðalfundi. Stjórnarfundur er því aðeins lögmætur, að allir stjórnarmenn séu mættir. 

Færa skal gerðabók og skal fundarritari lesa upp fundargerð í lok hvers fundar 
og undirrita hana ásamt formanni. 

11. gr. 

Stjórn félagsins hefur umsjón með vatnsveitunni, annast reikningshald hennar 
og innheimtu á gjöldum til félagsins. Hún sér um viðhald og viðgerðir á vatns- 
bóli og aðalleiðslu. 

Viðhald heimæða og umbúnað í húsum annast félagsmenn hver hjá sér undir 

eftirliti félagsstjórnar. 

12. gr. 
Samþykkt þessari má ekki breyta nema á aðalfundi, enda hafi breytinganna 

verið getið í fundarboði og séu að minnsta kosti % félagsmanna samþykkir þeim.
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Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af Vatnsveitufélagi Stóra-Lamb- 

hagahverfis í Skilmannahreppi, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 

20. júní 1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. ágúst 1970. 

Emil Jónsson. 0 
Hallgrímur Dalberg. 

27. ágúst 1970. Nr. 174. 
SAMÞYKKT 

um sveitarstjóra í Eyrarsveit, Snæfellsnessýslu. 

1. gr - gr. 

Hreppsnefndin kýs sveitarstjóra eftir hverjar almennar hreppsnefndarkosn- 

ingar og er kjörtímabil hans hið sama og kjörtímabil hreppsnefndarinnar. 

2. gr. 

Sveitarstjóri á sæti á fundum hreppsnefndar og hefur óbundið málfrelsi og 

tillögurétt, en atkvæðisrétt hefur hann því aðeins, að hann sé hreppsnefndar- 

maður. 
ð. gr. 

Sveitarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra sem hreppsnefnd gerir 

og hreppsmála yfirleitt. Hann sér um að öll störf, sem nefndin á að annast, séu 

framkvæmd. Hann annast innheimtu á öllum tekjum hreppssjóðs og fyrirtækja 

hans, án sérstakrar þóknunar, annarrar en áhættuþóknunar, sem honum verði 

greidd eftir sömu reglum og innheimtumönnum ríkisins. Hann er féhirðir hrepps- 

nefndar og reikningshaldari, semur allar skýrslur hennar og reikninga, annast alla 

bókun og bréfaviðskipti. Hann geymir bækur nefndarinnar, innstæðubréf hrepps- 

ins, verðbréf og öll önnur skjöl og hvað annað, sem hreppnum tilheyrir og hrepps- 

nefndin á að bera ábyrgð á. 
Í forföllum sveitarstjóra skal oddviti annast störf hans. 

4. gr. 
Launakjör sveitarstjóra skulu ákveðin í ráðningarsamningi, sem um getur í . 

gr. og greiðast þau úr sveitarsjóði. 

5. gr. 
Oddviti skal fyrir hönd hreppsnefndar gera ráðningarsamning við sveitarstjóra, 

eftir að ráðning hans hefur verið samþykkt af hreppsnefnd og skal þar nánar 

kveðið á um kjör hans, orlof, skrifstofutíma, lífeyri og annað það, sem nauðsyn- 
legt er hverju sinni, og skal ráðningarsamningurinn samþykktur af hreppsnefnd. 

Uppsagnarfrestur af hendi hvors aðila er 6 mánuðir. 

6. gr. 
Nú gerist sveitarstjóri sekur um stórfellda og ítrekaða vanrækslu og hirðu- 

leysi í starfi og skeytir ekki áminningum hreppsnefndar, getur hún þá með fundar- 
samþykkt vikið honum frá störfum, en tilkynna skal hún félagsmálaráðuneytinu 
þessa frávikningu, svo fljótt sem við verður komið. Hreppsnefnd ákveður, hvort
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oddviti eða annar hreppsnefndarmaður taki við starfi sveitarstjóra og gegni því, 
unz sveitarstjóri hefur verið ráðinn að nýju. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Eyrarsveitar í Snæfellsnessýslu hefur samið 
og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. marz 1961, til þess 
að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. ágúst 1970. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 175. . 27. ágúst 1970. 
AUGLÝSING 

um skipulag í Árskógshreppi í Eyjafjarðarsýslu. 

Að fengnum tillögum Skipulagsstjórnar ríkisins, hefur ráðuneytið, samkvæmt 
heimild í 4. gr. 2. mgr. skipulagslaga nr. 19 21. maí 1964, ákveðið, að ákvæði skipu- 
lagslaga nr. 19/1964 skuli ná til Árskógshrepps. 

Þetta er hér með birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. ágúst 1970. 

Emil Jónsson. 
  

Hallgrimur Dalberg. 

Nr. 176. 28. ágúst 1970. 
REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Hofshreppi, Skagafirði. 

Fasteignaskatt samkvæmt 3. gr. laga nr. 61 10. júní 1964 skal innheimta með 
200% álagi í Hofshreppi, Skagafirði. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt 5. gr. laga nr. 51 10. júní 1964, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. ágúst 1970. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg.
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REGLUGERÐ 

um samræmt gagnfræðapróf. 

1. gr. 
Allir nemendur, sem ganga undir gagnfræðapróf, skulu þreyta samræmt lands- 

próf í eftirtöldum greinum: íslenzku, dönsku, ensku og stærðfræði. Prófin skulu 
miðast við að kanna ákveðinn kjarna hverrar námsgreinar. Þau skulu vera skrif- 
leg og haldin samtímis um allt land. 

Heimilt er þó, að hluti prófs sé munnlegur. Einnig er beimilt að fjölga eða 
fækka landsprófsgreinum frá því, er áður greinir. 

2. gr. 
Menntamálaráðuneytið skipar 8 manna prófnefnd auk formanns nefndarinnar 

til allt að þriggja ára í senn. Skal nefndin heita gagnfræðaprófsnefnd. Formanns- 
störf og framkvæmdastjórn fyrir nefndina annast starfsmaður menntamálaráðu- 
neytisins eða fræðslumálaskrifstofu, skipaður af ráðuneytinu. Í prófnefndinni skulu 
vera 2 fulltrúar fyrir hverja námsgrein, vel kunnugir kennslu og námsefni í gagn- 
fræðaskólum, og skal a.m.k. annar þeirra hafa lokið háskólaprófi í greininni. 

Þóknun til prófnefndarmanna og annar sérkostnaður vegna prófsins greiðist 
úr ríkissjóði eftir reikningi, sem menntamálaráðuneytið samþykkir. 

ð. gr. 
Prófnefndarmenn hverrar námsgreinar annast samningu prófverkefna í sinni 

grein og setja reglur um framkvæmd prófsins. Fræðslumálaskrifstofan sendir próf- 
gögn til skólastjóra og ákveður próftíma í samráði við gagnfræðaprófsnefnd. Skal 
öllu þann veg háttað, að tryggt sé, að verkefni vitnist eigi fyrr en á prófdegi. 

4. gr. 
Kennarar og prófdómendur fyrrnefndra námsgreina á gagnfræðaprófi skulu 

annast úrvinnslu og einkunnagjöf samkvæmt fyrirmælum prófnefndar. Einkunnir 
á hinu samræmda landsprófi skal færa sérstaklega í prófbók skólans og á gagnfræða- 
prófsskirteini. Auk þess er hverjum skóla heimilt að gefa sínar einkunnir í um- 
ræddum greinum og er þá í sjálfsvald sett, hver áhrif landspróf nemandans hefur 
á þá einkunnagjöf. Senda skal skýrslu um landsprófið til formanns nefndarinnar. 

5. gr. 
Einkunnir skal gefa í tölum frá 0 til 10. Skal gefið í heilum tölum og hálfum. 

Heimilt er þó menntamálaráðuneytinu að ákveða aðrar reglur um einkunnagjöf, og 
skal tilkynnt um slíkar breytingar eigi síðar en 31. desember á því skólaári, sem 
breytingin tekur gildi. Eina einkunn skal gefa fyrir hverja námsgrein, nema Í ís- 
lenzku tvær samkvæmt nánari ákvörðun prófnefndar. 

Ekki telst nein einkunn vera falleinkunn á hinu samræmda prófi, og eigi skal 
heldur færa meðaleinkunn fyrir það próf. 

6. gr. 
Prófnefnd skal kanna einkunnagjöf hvers skóla á hinum samræmdu prófum 

með athugun á úrtaki úrlausna. Ef misræmis eða frávika frá matsreglum nefnd- 
arinnar verður vart, skulu prófnefndarmenn gera skólastjóra og viðkomandi kenn- 
urum eða prófdómendum aðvart. Nefndin hefur heimild til að breyta einkunnum 
skólans, ef um verulegt misræmi er að ræða.
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7. gr. 
Fyrir upphaf hvers skólaárs, skal prófnefnd senda skólum drög að námsskrá í 

landsprófsgreinum gagnfræðaprófs. Skal þar gerð grein fyrir námsefni og helztu 
atriðum, er leggja ber áherzlu á í kennslunni, en auk þess skal lýst í stórum drátt- 
um kröfum næsta prófs og gerð þess. 

8. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 48/1946 um gagnfræðanám, og 

öðlast hún gildi frá og með 1. ágúst 1970. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um 
samræmt gagnfræðapróf frá 22. janúar 1968. 

Í menntamálaráðuneytinu, 1. september 1970. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Runólfur Þórarinsson. 

Nr. 178. 1. september 1970. 

REGLUGERÐ 

um landspróf miðskóla. 

1. gr. 

Á miðskólaprófi í bóknámsdeild skal haldið landspróf í eftirtöldum greinum: 
íslenzku, dönsku eða öðru Norðurlandamáli, ensku, sögu, landafræði, náttúrufræði, 

eðlisfræði og stærðfræði. Menntamálaráðuneytið getur fækkað eða fjölgað lands- 
prófsgreinum, ef fræðslumálastjóri og landsprófsnefnd mæla með því, og skal ráðu- 
neytið þá setja sérstakar reglur um vægi umræddra greina í prófinu. Landspróf 
skal vera skriflegt að mestu leyti og haldið í lok hvers skólaárs, samtímis um land 
allt, samkvæmt nánari fyrirmælum fræðslumálastjóra og landsprófsnefndar. 

2. gr. 
Rétt til þess að halda landspróf miðskóla hafa miðskólar, gagnfræðaskólar og 

aðrir sambærilegir skólar, sem fá til þess leyfi ráðuneytisins. 

3. gr. 
Menntamálaráðuneytið skipar 10 manna prófnefnd til allt að þriggja ára í senn. 

Skal prófnefndin heita landsprófsnefnd. Einn nefndarmanna hefur með höndum for- 
mannsstörf og framkvæmdastjórn fyrir nefndina. Aðrir nefndarmenn skulu vera sér- 
fróðir um námsgreinar landsprófs miðskóla, tveir um íslenzku, en einn um hverja 

prófgrein aðra en íslenzku. Nefndarmenn skulu vera vel kunnugir kennslu í sagn- 

fræðaskólum og námsefni því, sem krafizt er til prófsins. 
Jafnframt fyrrgreindum aðalmönnum í landsprófsnefnd skipar menntamála- 

ráðuneytið 9 varamenn í nefndina, einn fyrir hvern námsgreinarsérfræðing. Ráðu- 
neytið getur og skipað ritara í landsprófsnefnd til aðstoðar við framkvæmdastjóra, 

ef nefndin mælir með því, og skal hann þá vera varamaður formanns. 
Hverfi maður úr landsprófsnefnd, áður en starfstímabil hans er liðið, skal skipa 

annan Í hans stað það sem eftir er tímabilsins. 
Þóknun til aðalmanna, varamanna og ritara landsprófsnefndar, prentun og fjöl- 

ritun verkefna, svo og annar kostnaður við störf landsprófsnefndar greiðist úr rík- 
issjóði eftir reikningi, sem menntamálaráðuneytið samþykkir.
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4. gr. 

Landsprófsnefnd gegnir prófdómarastörfum í Reykjavík og næsta nágrenni. Taka 

varamenn þátt í þessum prófdómarastörfum, eftir því sem nefndin sjálf ákveður. 

Annars staðar skipar ráðuneytið sérstaka prófdómara að fengnum tillögum fræðslu- 

málastjóra og landsprófsnefndar. Um laun stjórnskipaðra prófdómara og annan próf- 

kostnað fer eftir gildandi lögum og reglum. 

5. gr. 

Fræðslumálaskrifstofan annast í samráði við formann landsprófsnefndar um 

prentun og fjölritun prófverkefna á þann hátt, sem þessir aðilar telja öruggastan. 

Fræðslumálaskrifstofan sendir prófgögn til skólastjóra og ákveður próftíma í sam- 

ráði við landsprófsnefnd. Skal öllu þann veg háttað, að tryggt sé, að verkefni vitnist 

eigi fyrr en á prófdegi. 

6. gr. 

Landsprófsnefnd setur nákvæmar reglur um framkvæmd landsprófs miðskóla, 

úrvinnslu prófverkefna og einkunnagjöf. 

1. gr. 

Í erlendum tungumálum skal haldið munnlegt próf í framburði og fleiri atrið- 

um, er varða munnlega málnotkun. Prófdómari og kennari dæma um munnlegt próf, 

og tekið skal tillit til einkunnar þess eftir því, sem landsprófsnefnd mælir fyrir um. 

8. gr. 

Strax síðasta prófdag skulu skólar tilkynna formanni landsprófsnefndar um þá 

nemendur, sem hafa ekki lokið öllum prófum sakir veikinda eða annarra lögmætta 

forfalla. Landsprófsnefnd heldur sjúkrapróf fyrir þessa nemendur, og fara þau fram 

svo fljótt sem auðið er að loknu aðalprófi. Skulu sjúkrapróf haldin í þeim skólum, 

sem landsprófsnefnd ákveður. 

Sjúkraprófsnemendum er skylt að leggja fram læknisvottorð um orsök forfalla í 

prófi. 

9. gr. 

Prófdómari og kennari fara yfir úrlausnir nemenda og dæma þær. Þeir skulu 

koma sér saman um einkunn, en reynist það ókleift, skal leita úrskurðar landsprófs- 

nefndar. 
Úrlausnir á sjúkraprófi skulu prófdómari og kennari einnig meta, á sama hátt 

og á aðalprófi. Ef ekki reynist unnt að ná til kennara um mat sjúkraprófsúrlausna, 

dæmir landsprófsnefnd ein. Sömuleiðis getur nefndin tekið að sér eindæmi sjúkra- 

prófsúrlausna, ef kennari eða skóli óska þess að koma þar hvergi nærri. 

10. gr. 

Allar einkunnir á landsprófi miðskóla skal færa inn í prófbók skóla. Prófskýrslu 

skal senda til formanns landsprófsnefndar. 
Landsprófsnefnd skal halda nákvæma prófbók. 

11. gr. 

Að lokinni úrvinnslu prófa skal þegar senda landsprófsnefnd úrlausnir beirra 

nemenda, sem hún hefur eigi sjálf dæmt um, samkvæmt nánari fyrirmælum nefnd- 

arinnar. Landsprófsnefnd endurmetur tiltekið úrtak þessara úrlausna, og ákveður 

nefndin úrtaksreglur. Skal miða úrtak m. a. við það, að úrlausnir þeirra nemenda, 

sem hlotið hafa aðaleinkunn nærri því marki. er veiti rétt til framhaldsnáms í 

menntaskóla og kennaraskóla, verði vandlega kannaðar. Verði endurmat landsprófs- 
BI
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nefndar til muna frábrugðið dómi einhvers skóla, gerir hún skólanum viðvart um 
það. Eigi breytir endurmat landsprófsnefndar einkunnum nemenda, en tekið skal 
tillit til þess samkvæmt því, er um getur í 13. gr. 

12. gr. 
Einkunnir skal gefa í heilum tölum frá 0 til 10. 
Einkunnina 0 skal aðeins gefa fyrir afleita frammistöðu, og fellir sú einkunn 

nemandann á prófinu. 

Ein einkunn skal gefin í hverri námsgrein, nema í íslenzku tvær. Reikna skal 

meðaleinkunn hvers nemanda með einum aukastaf. 

13. gr. 
Til að standast landspróf miðskóla þarf nemandi að hafa hlotið a. m. k. 5.0 í 

meðaleinkunn. Til inngöngu í menntaskóla eða kennaraskóla þarf nemandi, auk 
annarra skilyrða hlutaðeigandi skóla, að hafa fengið a. m. k. 6.0 í meðaleinkunn á 
prófinu og eigi lægra en 5 samanlagt í tveimur lægstu greinum. 

Ef dómur einhvers skóla hefur verið til muna frábrugðinn dómi landsprófs- 
nefndar, getur nefndin til samræmingar úrskurðað, að innganga nemenda frá þeim 
skóla í menntaskóla eða kennaraskóla skuli miðast við aðra lágmarkseinkunn en 
að ofan greinir. 

14. gr. 
Landsprófsnefnd setur heimilað nemendum, sem ná ekki 6.0 í meðaleinkunn á 

prófinu, en eru nærri því marki, að endurtaka að hausti próf í einstökum náms- 
Sreinum. Semur nefndin reglur um slíka endurtekningu prófa hverju sinni. Nemanda, 
sem stenzt prófið að öðru leyti en því, er varðar samtölu tveggja lægstu einkunna, 
skal heimilt að endurtaka próf í þessum greinum að hausti. 

Halda skal haustnámskeið fyrir nemendur, sem fá heimild til að endurtaka próf. 
Menntamálaráðuneytið ákveður nánar um framkvæmd námskeiðsins, að fengnum til- 

lögum landsprófsnefndar. 
Kostnaður við haustpróf greiðist á sama hátt og getið er um í 3. gr. 

15. gr. 
Nemanda skal heimilt að þreyta landspróf miðskóla tvisvar, en ekki oftar, nema 

til komi skrifleg undanþága menntamálaráðuneytisins. 

16. gr. 
Fyrir upphaf hvers skólaárs skal landsprófsnefnd senda skólum drög að náms- 

skrá. Skal þar gerð grein fyrir námsefni og helztu atriðum, er leggja ber áherzlu 
á Í kennslunni, en auk þess skal lýst í stórum dráttum kröfum næsta prófs og gerð 
þess. 

17. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 48/1946 um gagnfræðanám, og öðlast 

hún gildi frá og með 1. ágúst 1970. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um landspróf 
miðskóla frá 23. september 1968. 

Í menntamálaráðuneytinu, 1. september 1970. 

Gylfi Þ. Gíslason. Í 
Runólfur Þórarinsson.
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Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskups um, að Naut- 

eyrarsókn verði skipt í tvennt, Nauteyrarsókn og Melgraseyrarsókn. 

Ráðuneytið hefur móttekið bréf yðar, háæruverðugi herra, dags. 13. júlí sl, 

þar sem greint er frá samþykki safnaðarfundar Nauteyrarsóknar hinn 24. maí s.l., 

um skiptingu sóknarinnar í tvær sóknir, Nauteyrarsókn og Melgraseyrarsókn, en sú 

samþykkt var síðan staðfest af héraðsfundi Norður-Ísafjarðarprófastsdæmis hinn 14. 

júní s.1. Með skírskotun til tillagna yðar, um að fallizt verði á þá samþykkt framan- 

greindra aðila, að Nauteyrarsókn verði skipt í tvær sóknir, þannig að syðri hluti sókn- 

arinnar, að Hallsstöðum, myndi Nauteyrarsókn, en Hallsstaðir og síðan allir bæir 

sóknarinnar norður að mörkum Unaðsdalssóknar myndi Melgraseyrarsókn, tekur 

ráðuneytið fram, að það staðfestir hér með, samkvæmt heimild 11. gr. laga um skipun 

prestakalla o. fl. umrædda tillögu um skiptingu Nauteyrarsóknar í Norður-Ísafjarð- 

arprófastsdæmi, þannig að hún taki gildi 1. október. 

12. ágúst 1970. . Nr. 180. 
AUGLÝSING 

um notkun heimildar skv. 28. tl. 3. gr. tollskrárlaga nr. 1/1970 um endurgreiðslur 

gjalda vegna skipasmíða og skipaviðgerða. 

Ráðuneytið hefur ákveðið að nota framangreinda heimild eins og hér segir: 

I. Endurgreiðslur vegna nýsmíði. 

1. gr. 

Þegar hafizt er handa um nýsmíði skips, skal skipasmíðastöð, óski hún end- 

urgreiðslu tolla, tilkynna það siglingamálastjóra á þar til gerðu eyðublaði. Tilkynn- 

ingunni, sem sendist í tvíriti, skal fylgja afrit af smíðasamningi, smíðalýsingu 

og fyrirkomulagsteikning. 

2. gr. 

Ráðuneytið mun endurgreiða 7.5% af samningsverði skipa, annarra en súð- 

byrtra skipa, en þau skulu njóta tollendurgreiðslu samkvæmt 3. og 4. gr. þessarar 

auglýsingar. Með samningsverði er átt við verð það, sem skráð er í smíðasamn- 

ingi. Endurgreiðsla getur farið fram í eftirtöldum áföngum, gegn staðfestingu 

siglinsamálastjóra hverju sinni, um að viðeigandi smíðastigi sé lokið eða afhend- 

ing til kaupanda hafi farið fram. 

a. 2.5% þegar lokið er við að byrða bol skips eða sjóða hluta bols þess (sektionir) 

saman eða reisa bönd, ef um tréskip er að ræða. 

b. 2.5% þegar búið er að setja aðalvél og hjálparvélar á undirstöður. 

c. 2.5% þegar afhending skips til kaupanda hefur farið fram, eða smíði er end- 

anlega lokið. 

Af aðalvél, sem er undir 300 hestöflum, endurgreiðir ráðuneytið toll gegn fram- 

vísun frumrits tollreiknings og vörureiknings (faktúru) vélarinnar. Endurgreiðsla 

getur farið fram, þegar siglingamálastjóri hefur staðfest, að vélin sé komin á 

undirstöður í tiltekinni nýsmíði.
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3. gr. 
Telji skipasmíðastöð sig ekki fá tolla endurgreidda að fullu samkvæmt ofan- 

skráðu, skal hún, í stað umsóknar um þriðja áfanga endurgreiðslunnar, skv. 2. 
gr., senda siglingamálastjóra sundurliðun yfir allar tollagreiðslur vegna skipsins á 
þar til gerðum eyðublöðum. 

Í sundurliðuninni skal greind vörutegund, magn, c.if. verð hverrar ein- 
ingar, tollflokkur og sú tollupphæð, sem greidd hefur verið. Frumrit tollreikninga 
ásamt vörureikningum skulu fylgja sundurliðuninni, þegar því verður við komið. 

4. gr. 
Geti skipasmiðastöð ekki framvísað tollreikningum og vörureikningum yfir 

vörur, sem notaðar hafa verið til smíði skips, skal gerð yfir þær sundurliðun á 
sérstök eyðublöð, þar sem greina skal heiti vörunnar, magn, kaupverð, tollflokk 
og upphæð þá, sem óskast endurgreidd fyrir hverja vörutegund um sig, en hún 
reiknast þannig: Frá kaupverði vörunnar dragast 33%. Afgangurinn margfaldast 
með tollprósentu vörunnar deilt með tollprósentunni - 100. Ekki má taka með 
í sundurliðun notaða hluti, né heldur innlendar framleiðsluvörur. Sundurliðun 
fylgi vörureikningar eða nótur yfir vörurnar. Tollendurgreiðslan fellur til skipa- 
smíðastöðvar þeirrar, sem smíðina annast. 

5. gr. 
Geti fjármálaráðuneytið fallizt á sundurliðun skv. 3. og 4. gr., fer fram upp- 

gjör á þann hátt, að skipasmíðastöð verða endurgreiddir tollar þeir, sem hún 
sannanlega hefur greitt vegna skipsins, að frádregnum greiðslum þeim, sem inntar 
hafa verið af hendi skv. 2. gr. 

6. gr. 
Hafi kaupandi skips sjálfur lagt til vélar, tæki eða annað ónotað innflutt 

efni til skipsins, getur ráðuneytið endurgreitt tolla af því til kaupanda gegn fram- 
vísun tollreikninga og vörureikninga, enda votti siglingamálastjóri, að hlutirnir 
hafi verið notaðir til skipsins, og hvorki verð þeirra né kostnaður við niðursetn- 
ingu þeirra sé innifalinn í samningsverði skipsins. 

7. gr. 
Hækki verð skips á smíðatímabilinu vegna aukins innflutnings efnis og tækja 

fram yfir það sem upphaflegur smíðasamningur gerði ráð fyrir, mun ráðuneytið 
endurgreiða tolla af efni þessu og tækjum, enda sé endurgreiðslubeiðni vegna 
þessa borin fram svo sem segir í 3. og 4. gr. 

Verði endanlegt söluverð lægra en upphaflegt samningsverð, skal tollendur- 
greiðslan samkvæmt 2. gr. miðuð við söluverð og skal tekið tillit til þessa við loka- 
endurgreiðslu. 

8. gr. 
Sé skip smíðað fyrir eigin reikning, og því ekki hægt að leggja samningsverð 

til grundvallar endurgreiðslu tolla, áætlar ráðuneytið „samningsverð“ þess með 
hliðsjón af verði sambærilegra skipa. Að öðru leyti fer um endurgreiðslur eins og 
að framan greinir. 

9. gr. 
Telji ráðuneytið smíði skips þannig háttað eða samninsgerð um það þess eðlis, 

að afbrigðilegt geti talizt, getur ráðuneytið ákveðið hverju sinni, hvernig tollend- 
urgreiðslu skuli hagað.
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II. Endurgreiðslur vegna skipaviðgerða og breytinga. 

10. gr. 

Nemi viðgerðarkostnaður vegna samfelldrar viðgerðar skips kr. 100 000.00 eða 

hærri upphæð, mun ráðuneytið endurgreiða tolla af innfluttu efni til viðgerðar- 

innar, enda nemi endugreiðslufjárhæðin minnst kr. 10 000.00. Endurgreiðslubeiðnin 

skal borin fram á sama hátt og segir í 3. og 4. gr. eða á þann hátt, sem hér segir: 

a. Af eftirfarandi tækjum verður greitt sérstaklega við framvísun frumrits toll- 

reikninga og vörureikninga: 
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Aðalvél. 
Skrúfubúnaður (gear, öxull, skrúfa). 

Öxulbremsa. 
Fjarstýringartæki véla. 
Ljósavélar. 
Rafalar. 
Loftþjöppur. 
Loftkútar. 
Gear fyrir aflúttak. 
Austur-, bruna- og kælivatnsdælur. 
Eldsneytisdælur. 
Smurolíudælur. 
Olíuskilvindur. 
Vökvahæðarmælar (pejlcentral). 

. Ferskvatnsgenerator. 

. Bógskrúfur. 
. Frysti- og kælivélar. 

Ísvélar. 
Ísdælur eða færitæki. 

. Spil hvers konar. 
. Fiskdælur. 
. Spildælur. 
. Stýrisvélar. 
. Sjálfstýring. 
Nótarkranar og kraftblakkir. 
Viftur, fyrir loftræstingu og kælingu. 

. Hverfirúður. 
. Anker og keðjur. 

Áttavitar. 
Asdictæki, fiskileitartæki. 

„ Dýptarmælar. 
. Talstöðvar. 

. Lorantæki. 

Miðunarstöð. 

- Radar. 
. Ljóskastarar. 

97. Sveifarás í aðalvél. 

Af varahlutum til dieselvéla verður endurgreitt 13% af kaupverði. 

Af varahlutum til rafbúnaðar skips og rafeindatækja, 17% af kaupverði. 

Af efni til bolviðgerðar tréskipa, 9% af kaupverði. 

Af efni til bolviðgerðar á stálskipi og af efni vegna viðgerða eða endurnýjunar 

yfirbygginga og lestainnréttinga skipa, ef þær eru úr stáli eða áli, 1.5% af 

kaupverði.
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f. Af efni til viðgerða eða endurnýjunar innréttinga annarra en lestainnréttinga, 
15% af kaupverði. 

gs. Af öllu öðru innfluttu efni 10% af kaupverði sem sannanlega hefur farið til 
viðgerða á skipinu. 

h. Af gasi og súr verður ekki endurgreitt. 

11. gr. 
Til þess að umsókn um tollendurgreiðslu samkvæmt 10. gr. verði tekin til 

greina, þarf að fylgja umsókninni verklýsing, sem staðfest er af siglingamálastjóra 
að viðgerð lokinni, enda fylgist hann með verkinu frá upphafi og taki það út. 

Allir reikningar að tollreikningum og erlendum vörureikningum undanskild- 
um, sem framvísað er vegna endurgreiðslu skv. 10. gr., skulu vera stílaðir á það 
skip, sem viðgerð fer fram á. 

TIl. Endurgreiðsla söluskatts. 

12. gr. 
Ráðuneytið hefur ákveðið að endurgreiða söluskatt vegna nýsmíði skipa og 

skipaviðgerða, sem endurgreiðslurétt hafa á tollum samkvæmt auglýsingu þess- 
ari. Sanna ber með vottorðum frá viðkomandi skattstjórum, að söluskattur sá, sem 
beðið er um endurgreiðslu á vegna tilgreindrar nýsmíði eða skipaviðgerðar, hafi 
verið gefinn upp sem skattskyld velta hjá hlutaðeigandi skipasmíðastöð eða selj- 
anda efnis, þannig að söluskatturinn muni hafa verið greiddur til innheimtumanns 
ríkissjóðs. Söluskattur, sem greiddur er samkvæmt tollreikningum, annar en sá, 
sem innheimtur er samkvæmt 6. gr. reglugerðar um söluskatt frá 31. marz 1960, 
mun verða endurgreiddur gegn framvísun frumrita af tollreikningum ásamt vöru- 
reikningum. 

TV. Almenn ákvæði. 

13. gr. 
Umsóknir um endanlega endurgreiðslu tolla vegna nýsmíði skips, eftir að af- 

hending hefur farið fram eða eftir að smíði er endanlega lokið, svo og vegna skipa- 
viðgerða, skulu bornar fram á sérstökum eyðublöðum, sem siglingamálastjóri 
lætur í té, og kemur endurgreiðsla því aðeins til greina, að allar upplýsingar, sem 
eyðublöðin gefa tilefni til, séu skilmerkilega færðar, og séu þau undirrituð af um- 
sækjanda, svo og kaupanda eða eiganda skips eða umboðsmanni þeirra. 

14. gr. 
Reglur þessar gilda um skip og báta, sem eru 6 metrar að lengd og stærri. 

15. gr. 
Auglýsing þessi öðlast þegar gildi, en jafnframt er felld úr gildi eldri aug- 

lýsing frá 18. október 1968. 

V. Ákvæði til bráðabirgða. 

16. gr. 
Ráðuneytið mun endurgreiða gjöld skv. auglýsingu þessari af þeim bygging- 

arstigum við nýsmíði skipa sbr. 2. gr., sem ólokið var fyrir 15. maí 1970. Sama 
gildir um viðgerðir. 

Fjármálaráðuneytið, 12. ágúst 1970. 

Magnús Jónsson. 

Björn Hermansson.
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AUGLÝSING 

um umferð og bifreiðastöður í Hafnarfirði. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Hafnarfjarðar hafa verið settar eftirfar- 
andi reglur um umferð og stöður bifreiða í Hafnarfjarðarbæ samkvæmt heimild í 
65. gr. umferðarlaga nr. 26/1958. 

1. Umferð um Hverfisgötu hefur forgangsrétt fyrir umferð úr öllum götum, sem 

að henni liggja að Reykjavíkurvegi. 

2. Umferð um Hringbraut hefur forgangsrétt fyrir umferð frá Öldugötu á mótum 

þessara gatna. 

Framangreind ákvæði taka gildi, er varanlegri gatnagerð lýkur á áðurnefndum 

götum. 

3. Umferð um Vesturbraut hefur forgangsrétt fyrir umferð frá Vesturgötu að 

vestan. 
4. Bifreiðastöður eru bannaðar á Suðurgötu við skóla St. Jósephssystra. 

Þetta tilkynnist hér með öllum, sem hlut eiga að máli. 

Bæjarfógetinn í Hafnarfirði, 19. ágúst 1970. 

Einar Ingimundarson. 

25. ágúst 1970. Nr. 189. 
AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40, 23. apríl 1968 hefur eftirfarandi 

verið ákveðið: 

Stöðumælar verða settir upp í Vonarstræti, Templarasundi og Óðinsgötu og 
verður gjald fyrir afnot stöðumælareita fimm krónur fyrir hverjar byrjaðar 30 mín- 
útur. A 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 25. ágúst 1970. 

Sigurjón Sigurðsson.
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REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Guðfinnu Einarsdóttur 1969. 

Tekjur: 
1. Yfirfært frá fyrra ári: 

1. Landsbankabók nr. 5675 ........00200 0 kr. 84 985.97 
II. Vextir: 

1. Af Landsbankabók nr. 5670 ......22000 000 — 7 227 63 

Kr. 92213.60 
Gjöld 

I. Endurskoðun ............... 0... sn ss kr. 750.00 
II. Yfirfært til næsta árs: 

1. Landsbankabók nr. 5875 ..........0020.00 ns nn —  91463.60 
  

Kr. 92213.60 

Framanskráðan tekju- og gjaldareikning fyrir Minningarsjóð Guðfinnu Ein- 
arsdóttur hef ég endurskoðað. 

Ég hef sannreynt að bankainnstæða er fyrir hendi. 

Reykjavík, 3. júní 1970. 

RAGNAR Á. MAGNÚSSON, löggiltur endurskoðandi. 

Nr. 184. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Steinunnar Sighvatsdóttur 

og Magnúsar Ólafssonar, árið 1969. 

  

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun: 

Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 487 ...........0..00 0000 kr. 21 193.76 

Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu ............0.....0..0 00... —  2071.33 

kr. 23 265.09 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 

Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 487 ............0.00 00. nn kr. 23 265.09 
  

kr. 23 265.09 

Félagsmálaráðuneytið, 18. júní 1970. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Gunnlaugur Þórðarson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vestur-Ísafjarðarsýslu, árið 1969. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun: 
Söfnunarsjóðsinnstæða nr. óöðl .......020.0000n0 nennu kr. 7 687.59 

Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu .........200000 00 0000 unn —  730.32 

Kr. 8417.91 

Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
Söfnunarsjóðsinnstæða nr. Ól .......200000000nr enn kr. 8417.91 

Kr. 8417.91 

Félagsmálaráðuneytið, 18. júní 1970. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

  

Nr. 186. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum, árið 1969. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun: 
Búnaðarbankainnstæða nr. 121 .........2000 0000 n 0 enn kr. 165 849.25 

Vextir af Búnaðarbankainnstæðu ..........20020 0000... — 11 724.55 

kr. 177 573.80 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 

Búnaðarbankainnstæða nr. 121 ........0.00.00000 00 000 kr. 175 373.80 

Styrkur til Hallormsstaðaskóla .........0..0000 000. — 1 000.00 

— — Ræktunarsambands Austurlands .........0.20000 0. 0... — 1 200.00 
  

kr. 177 573.80 

Félagsmálaráðuneytið, 18. júní 1970. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Gunnlaugur Þórðarson. 

B72



Nr. 187. 568 

  

  

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígs, árið 1969. 

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun: 

Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 395 ..........2.000.. 00 ve kr. 16 716.34 
Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu nr. 395 ........0000 00. 0. — 1633.72 

Kr. 18 350.06 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 

Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 395 .........00.0020 020... kr. 18 350.06 

Kr. 18 350.06 

Félagsmálaráðuneytið, 18. júní 1970. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 0 

Gunnlaugur Þórðarson. 

Nr. 188. 
REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs X 

og Alexandrine drottningar, árið 1969. 

  

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun: 

Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 706 ............00. 0002... kr. 80 669.94 
Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu ..........00.0..0.0....00 0. — 1 663.64 

Kr. 88 333.58 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 

Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 706 ..............0.0.0 000... kr. 88 333.58 
  

Kr. 88 333.58 

Félagsmálaráðuneytið, 18. júní 1970. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Gunnlaugur Þórðarson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla J. Nikulássonar, árið 1969. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun: 
Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 716 .........00000 0000. nn nn kr. 92473.57 

Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu .........020000 0... 0 nn... —  8784.99 

kr. 101 258.56 

Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 716 ........2.00020 000. nn. kr. 101 258.56 

  

kr. 101 258.56 

Félagsmálaráðuneytið, 19. júní 1970. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

  

  

  

Nr. 190. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins Tuliníus, árið 1969. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun: 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 709 .......00.000%0.000. kr. 21527.09 

b. Búnaðarbankainnstæða nr. 129 .......00.000.000.... — 39 033.89 
kr. 60 560.98 

Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu .................... kr. 2045.07 
— — Búnaðarbankainnstæðu .......00.0.00 0000 00... — 2690.11 

— 4735.18 

kr. 65 296.16 

Gjóld 

Sjóður til næsta árs: 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 709 .........0...002.... kr. 21 732.16 
bh. Búnaðarbankainnstæða nr. 129 .......00.00000.... — 43 564.00 

kr. 65 296.16   

  

kr. 65 296.16 

Félagsmálaráðuneytið, 19. júní 1970. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson.



Nr. 191. 570 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs sjómanna, árið 1969. 

Sjóður í ársbyrjun: 
Landsbankainnstæða nr. 15383 

af Landsbankainnstæðu Vextir 

Sjóður til næsta árs: 
Landsbankainnstæða nr. 15383 

Tekjur: 

kr. 117.25 

Félagsmálaráðuneytið, 19. júní 1970. 

Nr. 192. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

yfir tekjur og gjöld Grímseyjarsjóðs W. 

Sjóður í ársbyrjun: 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða 
b. Búnaðarbankainnstæða 

Vextir af: 

a. Söfnunarsjóðsinnstæðu 
b. Búnaðarbankainnstæðu 

Stykur til Grímseyinga 
Sjóður til næsta árs: 

a. Söfnunarsjóðsinnstæða 
b. Búnaðarbankainnstæða 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

  
Gunnlaugur Þórðarson. 

  

  
  

  

Félagsmálaráðuneytið, 19. júní 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

  

REIKNINGUR 

Fiske, árið 1969. 

Tekjur: 

ÍBL kr. 53 966.71 
131 0. — 13529.76 

kr. 67 496.47 

IÐA kr. 5126.84 
181 — 1087.24 

—  6214.08 

Kr. 73 710.56 

Gjöld 
BR kr. 4846.00 

AÐA — 54 229.55 
181 — 14635.00 

— 18 110.55 

Kr. 73 710.55 
1970. 

  

Gunnlaugur Þórðarson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Jóhanns Jóhannssonar 

og Sigurbjargar Guðnadóttur, árið 1969. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun: 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 380 .......000.... kr. 2332 718.95 
b. Útvegsbankainnstæða nr. 9253 .......0000... — 858 303.03 
c. Sérskuldabréf Silla og Valda ................ —- 124 800.00 
d. — Siglufjarðar ........0...0.00 00... — 10 000.00 
e. — BSFR. Og BBSSR. 2... — 10 000.00 
f. — Ólafs Helgasonar .........0000.00.0. —— 18 210.41 
g. — Kjartans Júlíussonar ...........0....2... — 30 000.00 

kr. 3384 032.39   

Vextir af: 

a. Söfnunarsjóðsinnstæðu nr. 385 .............. kr. 221 60830 
b. Búnaðarbankainnstæðu nr. 9253 ............ -— 25 780.00 
c. Sérskuldabréfi Silla og Valda .............. — 6 240.00 
d. — Siglufjarðarkaupstaðar .................. —- 300.00 
e. — BSFR. og BSSR. .....000000 00. — 750.00 
f. — Ólafs Helgasonar ...........0.00 00... — 1274.70 
s. — Kjartans Júlíussonar ..............0..... — 2 100.00 

—- 258 053.00   

  

Kr. 3 642 085.39 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 

a. Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 385 .............. kr. 2554 327.25 
b. Búnaðarbankainnstæða nr. 9263 ............ — 139 145.19 
c Dvalarheimili aldraðra í Borgarnesi ......... - 800 000.00 

d. Sérskuldabréf Silla og Valda .........0...... — 109 200.00 
e. — BSFR. ..........000 000 — 5 000.00 
f. — Ólafs Helgasonar .........0.000..0.0..... — 9 412.95 
gs. — Kjartans Júlíussonar .................... — 25 000.00 

  

Kr. 3642 085.39 

Félagsmálaráðuneytið, 25. júni 1970. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Gunnlaugur Þórðarson.



Nr. 194. 572 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fischer, árið 1969 

Sjóður í ársbyrjun: 
Tekjur: 

a. Innritunarskírteini ............0...0...0. 0... 

b. Söfnunarsjóðsinnstæða nr 
c. Búnaðarbankainnstæða nr 

Vextir: 

„712 
„ 123 

kr. 20 000.00 

40 758.75 
51 945.04 

  

a. Af innritunarskírteimi ..............0 2... 

b. — Söfnunarsjóðsinnstæðu 
c. — Búnaðarbankainnstæðu 

Sjóður til næsta árs: 

kr. 8 227.00 
3 872.08 

3 554.86 
  

a. Innritunarskírteimi ...........0..000 0... 

b. Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 
c. Búnaðarbankainnstæða nr. 

kr 

kr. 112 703.79 

kr. 15653.94 
  

- 20 000.00 
41 146.83 
67 210.90 

  

Kr. 128 357.73 

kr. 128 357.73 
  

Félagsmálaráðuneytið, 25. júní 1970. 

Nr. 195. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Kr. 128 357.73 

  
Gunnlaugur Þórðarson. 

SAMVINNUBANKI ÍSLANDS HF. 

— með útibúum — 

  

Ársreikningur 1968. 

Rekstursreikningur árið 1968. 

Tekjur 
Vextir ...........00.2.00 kr. 55 965 152.01 

Aðrar tekjur ..............0.00. 00... —  7638951.84 

Kr. 63 604 103.85 
Gjöld 

Reksturskostnaður ..............22.0.0 s.s kr. 21079415.15 

Vextir ............ RN — 41 185 047.54 
Fyrningar ...............0.02 000 .s en — 846 511.77 
Lagt í varasjóð ................0 00... — 493 129.39 

  

63 604 103.85
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Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1968. 

Eignir 

Skuldabréf fyrir lánum .........0000 000 ns sn nn kr. 89 213 076.55 

Verðbréf ........0.00. ses -— 34 874 304.81 

Víxlar .......00.0.0. s.s — 161 842 865.59 

Lán í hlaupareikningi ..........0.020 000... renn — 151 1568 121.69 

Bundin innstæða í Seðlabanka ......0.000%0 000... nn sn —  93954 363.67 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ..........0%0 0000... nn... —  42621511.02 

Húsbúnaður og innréttingar ..........0.%.0.. 00 nn enn —- 11 700 000.00 

Ógreiddar tekjur ..........200..00 0. enn — 14304449.64 

Ýmsir skuldunautar ............2..22. 000. ss — 11 798 137.21 

Aðrar GÍgNIr ...........2000 00. — 970086499 

Sjóður .........20000.00 00 — 12557 958.99 
  

Kr. 633 725 654.16 

Skuldir: 

  

Hlutafé ..........2.000 00. kr. 15 904 000.00 
— þar af ógreitt ..........0.200 00... —  6842500.00 

kr.  9061500.00 

Varasjóður ..........0.2002.000n sn — 4867 084.13 

Innstæður í sparisjóði .........000000020. enn — 469 472121.11 

Innstæður í hlaupareikningi ..........000.20.0 0000. enn — 31 630 004.18 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .......0..0%0... 00... tn... — 42621511.02 

Fyrirframgreiddir vextir ...........0.000. 00... enn — 2659 005.00 

Aðrar skuldir ..............000 0000 sn sn — 173414 428.72 
  

Kr. 633 725 654.16 

Reykjavík, 10. janúar 1969. 

Kristleifur Jónsson. Einar Ágústsson. 
  

Einar S. Einarsson. 

Framanskráðan rekstursreikning ársins 1968 og efnahagsreikning pr. #1. des- 

ember 1968 höfum við borið saman við bækur Samvinnubankans. Enn fremur höfum 

við kannað sjóðs- og verðbréfaeign ásamt skilríkjum. 
Endurskoðunin hefur ekki gefið tilefni til athugasemda. 

Reykjavík, 31. marz 1969. 

Ólafur Jóhannesson. Halldór E. Sigurðsson. Ásgeir G. Jóhannesson 

Með tilvísun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda bankans kvittar 

bankaráð fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 15. apríl 1969. 

Erlendur Einarsson. Vilhjálmur Jónsson Hjörtur Hjartar.



Nr. 195. ö74 

Ársreikningur 1969. 

Rekstursreikningur árið 1969. 

  

  

  

  

Tekjur 

Vaxtatekjur ..............20.0000 00. kr. 59 232 590.36 
Aðrar tekjur ..............2.0.000 0. — 8819 095.33 

kr. 68 051 685.69 

Gjöld 
Vaxtagjöld ..............2...0%. 0... kr. 41 375 368.31 
Reksturskostnaður .................00000. 0000 —  230654 307.29 
Fyrningar ....................2.0 0. —- 905 855.90 
Fært á afskriftareikning .....................00 0... — 1 000 000.00 
Lagt í varasjóð ..................0.. 00 — 1116 164.19 

kr. 68051 685.69 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1969. 

Eignir 
Verðbréf ................. 0 kr. 125 202 067.13 
Víglar ..........0..... 2. — 200 500 985.13 
Yfirdráttarlán .........000.0.00.0000 - 140 422 615.40 
Afurðalán ............... — 28 390 000.00 
Seðlabankinn: Bundin innstæða ............0...00...0.. 0000. — 116 107 000.00 
Seðlabankinn: Viðskiptareikningur .............0...0............ —  48941 560.50 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .............0......0 0000. — 26 861 079.60 
Fasteignir, áhöld og búnaður ...............0...00 00. — 8 495 000.00 
Ógreiddar tekjur ............0...0..2 0000 — 13 996 037.20 
Ýmsir skuldunautar ...............000.0....... — 6 036 644.84 
Aðrar eignir .............0..0. — 3044 222.61 
Sjóður ............... 0. —  17014 897.25 

Kr. 735 012 109 69 

Skuldir: 
Hlutafé ................. kr. 15 905 000.00 
— þar af ógreitt ..............0.... 0000... — 6 827 500.00 

kr 9 077 500.00 
Varasjóður ............2.2.2.00. 0. — 5 983 248.32 
Afskriftareikningur .................0. 00... — 1 000 000.00 
Spariinnlán .........0.0....0000 0. — 584 914 710.45 
Veltiinnlán .................2.22 0000 -——- 126 268 278.62 
Endurseld afurðalán ...............002.02 0000 — 25 105 000.00 

26 861 079.60
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Fyrirframgreiddir vextir .................0.00 000... — 3793033.00 
Aðrar skuldir ..............2020000 2. — 2 009 259.70 

  

Kr. 735 012 109.69 

Reykjavík, 16. janúar 1970. 

Kristleifur Jónsson. Einar Ágústsson. 

Einar S. Einarsson. 

Framanskráðan rekstursreikning ársins 1969 og efnahagsreikning pr. 31. des- 
ember 1969 höfum við borið saman við bækur Samvinnubankans. Enn fremur höfum 
við kannað sjóðs- og verðbréfaeign ásamt skilríkjum. 

Endurskoðunin hefur ekki gefið tilefni til athugasemda. 

Reykjavík, 31. marz 1970. 

Halldór E. Sgurðsson. Óskar Jónalansson. Ásgeir G. Jóhannesson. 

Með tilvísun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda bankans kvittar 
bankaráð fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 7. apríl 1970. 

Erlendur Einarsson. Vilhjálmur Jónsson Hjörtur Hjartar. 

Nr. 196. 
REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns 

Þorsteinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttur, árið 1969. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári. (Stj.tíð 1969, B 8 255, bls. 410--411): 

  

a. Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands ............ kr. 69 470.80 
bh. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands ............ —  9355.08 

— 78 825.88 

2. Vextir: 

a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu .................... kr. 6599.73 
b. Af bankainnstæðu ........0.0..00.0 00. — 654.82 

— 7 254.55   
  

Samtals kr. 86 080.43 

B 73
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Gjöld: 

1. Sjóður til næsta árs: . 
a. Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands ........0000.02 00.00.0000. kr. 76 070.53 
b. Innsiæða í Búnaðarbanka Íslands .......0...0.0.0. 0... — 10 009.90 

  

Samtals kr. 86 080.43 

Í samgönguráðuneytinu, 31. ágúst 1970. 

Brynjólfur Ingólfsson. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við hann 
athugavert. 

Reykjavík, 31. ágúst 1970. 

  

  
  

Jón Sigurðsson. Björn Hermannsson. 

Nr. 197. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar, árið 1969. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári (Stj.tíð. 1969, B 8 256, bls. 411): 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands ........... kr. 142 520.18 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ............ — 218.76 

kr. 142 738.94 

2. Vextir: 

a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu ............0.0.... kr. 13539.42 
b. Af Landsbankainnstæðu .................... —- 15.24 

— 13554.66 

Samtals kr. 156 293.60 

Gjöld: 
1. Sjóður til næsta árs: . 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands .......... kr. 156 059.60 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands .............. -- 234 00 

  kr. 156 293.60 
  

Samtals kr. 156 293.60 

Í samgönguráðuneytinu, 31. ágúst 1970. 

Brynjólfur Ingólfsson. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við hann 
athugavert. 

Reykjavík, 31. ágúst 1970. 

Jón Sigurðsson. Björn Hermannsson.



17. ágúst 1970. 577 Nr. 188. 

AUGLÝSING 

um styrki samkvæmt lögum um fávitastofnanir. 

Samkvæmt 5. gr. laga um fávitastofnanir nr. 53/1967 hefur styrkur á hvern 

dvalardag frá og með 1. júlí 1970 verið ákveðinn, sem hér segir: 

Fávitahæli ríkisins, Kópavogi .........0.0% 000... 0. kr. 580.00 
Barnaheimili Templara, fávitahæli, Skálatúni ................ — 500.00 
Vistheimilið Sólborg, Akureyri ........00000 000. — 600.00 
Barnaheimilið Sólheimar, fávitahæli, Hverakoti, Árnessýslu .. —  450.00 
Barnaheimilið Tjaldanes, fávitahæli, Mosfellshreppi .......... — 450.00 
Dagheimili Styrktarfélags vangefinna, Lyngási, Reykjavík, og 

dagvistadeildir fávita ............00...200 00. 0nn nn — 350.00 

Í heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytinu, 17. ágúst 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. a 

Jón Thors. 

1. september 1970. Nr. 199. 

REGLUR 

um greiðslur kostnaðar vegna ferðalaga á vegum ríkisins. 

1. gr. 
Reglur þessar gilda um greiðslu ferðakostnaðar ríkisstarfsmanna og annarra, 

sem ferðast innanlands eða utan á vegum ríkisstofnana og ríkisfyrirtækja. 

Ferðalög innanlands. 

2. gr. 
Fargjöld á ferðalögum innanlands skulu greiðast eftir reikningi, enda fylgi 

fullnægjandi frumgögn, svo sem farmiði eða fargjaldakvittanir. 

ð. gr. 
Ríkisstarfsmenn fá endurgreiddan fæðis- og gistikostnað á ferðalögum innan- 

lands eftir reikningi, sem úrskurðast af forstöðumanni viðkomandi stofnunar, enda 
fylgi fullnægjandi frumgögn, svo sem gistihúsareikningur, kvittanir frá matar- 
félögum, o. þ. h. 

Þegar erfitt er að fá reikninga um fæðis- og gistikostnað, má greiða dagpeninga 
eins og segir í 10. gr. 1. 

Sé verið heima um nætur, en hálfur vinnudagur eða meira unninn svo langt 
frá heimili, að starfsmaður þarf að kaupa sér fæði utan heimilis, enda sé ekki 
um fastan vinnustað að ræða, skal greiða fæðiskostnað eftir reikningi, enda fylgi 

fullnægjandi frumgögn. 

4. gr. 
Ef ferðakostnaður skv. 2. og 3. gr. er að einhverju leyti óeðlilegur eða óþarf- 

lega hár að dómi ríkisendurskoðunarinnar, er starfsmaður skyldur að greiða það, 
sem um of er eytt. Bíkisendurskoðuninni er skylt að krefjast fullnægjandi reikninga 
yfir kostnaðinn.
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Ferðalög erlendis. 

5. gr. 
Fargjöld á ferðalögum erlendis skulu greiðast eftir reikningi sem hér segir: 

Far með flugvélum skal miðast við venjulegt farrymi flugvélar, þ. e. ferðamanna- 
farrými. Heimilt er þó að greiða far á T. farrými flugvélar, þegar sérstaklega stendur 
á, skv. ákvörðun hlutaðeigandi ráðuneytis. Far með skipum, lestum eða langferða- 
bifreiðum greiðist eftir reikningi miðað við far á I. farrými, ef við á. 

Beri nauðsyn til að ferðast með öðrum og kostnaðarsamari hætti en áður er 
sreint, greiðist slíkur kostnaður eftir reikningum, sem hlutaðeigandi ráðuneyti úr- 
skurðar, enda fylgi reikningi greinargerð um nauðsyn þessa aukakostnaðar. 

6. gr. 
Annar ferðakostnaður en fargjöld greiðist með dagpeningum, og er um þrjá 

flokka að ræða sbr. 10. gr. 11. Dagpeninga I skal greiða eftirfarandi ríkisstarfs- 
mönnum: Ráðuneytisstjórum, ambassadorum og forstjórum ríkisstofnana eða fyrir- 
tækja, sem taka laun skv. 25. launaflokki eða hærri. Dagpeninga II skal greiða 
öðrum starfsmönnum, sem taka laun skv. 21. launaflokki eða hærri. Dagpeninga 
TIl skal greiða öðrum starfsmönnum. 

Mönnum, sem ferðast til útlanda á vegum ríkisins, en ekki taka laun skv. 
launaflokkum, ber hlutaðeisandi ráðuneyti að ákveða dagpeninga hverju sinni skv. 
stöðu þeirra og í samræmi við fyrrgreindar meginreglur. 

Sé ferðast utan Evrópu eða Ameríku, ber að greiða sömu dagpeninga og Í 
Evrópuferðum. 

Ferðakostnaður skv. framansögðu greiðist eingöngu fyrir þann, sem ferðast til 
útlanda á vegum ríkisins, en ekki fyrir maka hans eða skyldulið. Sé um að ræða 
opinbera heimsókn, alþjóðlega venju eða algerlega sérstakar aðstæður, skal þó 
greiða fargjald maka og að auki helming dagpeninga vegna hans. 

7. gr. 
Af dagpeningum ber að greiða allan venjulegan ferðakostnað, annan en far- 

gjöld, svo sem kostnað vegna leigubifreiða að og frá flugvöllum, fæði, húsnæði, 
minni háttar risnu, hvers konar persónuleg útgjöld, flugvallaskatta, yfirvikt auka- 
farangurs o. s. frv. 

Beri nauðsyn til að hafa meiri háttar risnu í ferðalögum erlendis, greiðist slík 

risna eftir reikningi, sem hlutaðeigandi ráðuneyti úrskurðar. Teljist slík greiðsla 
óþörf, skal sá, sem risnuna veitti, bera þann kostnað sjálfur. 

8. gr. 
Sé ferð á vegum ríkisins til útlanda þess eðlis, að dvalizt sé langdvölum á 

sama stað, ber að lækka dagpeninga skv. ákvörðun hlutaðeigandi ráðherra, allt 

að fjórðungi. 
Ef dvalið er langdvölum erlendis vegna þjálfunar- og eftirlitsstarfa á vegum 

ríkisins, skal greiða dagpeninga skv. III. líð í 10. gr. Ef sami maður fer oftar en 
einu sinni á ári (360 dögum) til dvalar á sama stað, greiðast ofangreindir dag- 
peningar sem um samfellda dvöl væri að ræða. Er miðað við, að starfsmenn séu 
í þjálfun vegna sins eiginlega starfs eftir ákvörðun forstöðumanns, en eiga ekki 
við almenn þjálfunarnámskeið, sem ekki eru takmörkuð við þröngt afmarkað starfs- 
svið stofnunar.
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9. gr. 
Greiði aðrir aðilar en íslenzka ríkið hluta kostnaðar við ferðalög, sem farin 

eru til útlanda í erindum ríkisins, getur hlutaðeigandi ráðherra ákveðið greiðslu, 
allt að mismun þess, sem greitt er af öðrum, og greiðslu skv. bessum reglum. 

10. gr. 
Greiðslur ferðakostnaðar og dagpeninga skv. þessum reglum eru sem hér segir: 

I. dagpeningar á ferðalögum innanlands skv. 3. gr. eru sem hér segir: 
a) Til kaupa á nesti til einnar máltíðar á dag .......0...00.00... kr. 115.00 
b) Til kaupa á nesti til tveggja máltíða á dag ..........0...02... — 170.00 
c) Til kaupa á fullu dagfæði í mötuneyti, sem vinnuveitandi starf- 

rækir um skamman tíma á hverjum stað ......00000.00000... — 140.00 
d) Til kaupa á gistingu og fæði í sólarhring .................. — 750.00 

II. dagpeningar á ferðalögum erlendis, sbr. 6. gr. eru sem hér segir á sólarhring: 

Evrópa Ameríka 

Dagpeningar 1..............02000 0000. £ 15-0-0 $ 45.00 
Dagpeningar HM .............0.00..0 0200 — 13-0-0 — 35.00 
Dagpeningar IM ..........0..00202.00.0 0000 — 11-0-0 — 30.00 

II. dagpeningar vegna þjálfunar- og eftirlitsstarfa erlendis skv. 8. gr. eru sem hér 
segir á sólarhring: 

Evrópa Ameríka 

Á fyrstu 30 dögum dvalar ........00000 0000... £ 7-10-0 $ 22.00 
Á næstu 60 dögum dvalar ............0.. 00... — 6-10-0 — 19.00 
Á þar næstu 60 dögum dvalar .............0...... - 5- 0-0 — 14.00 
Fyrir hvern dag fram yfir 150 daga ..........0..0..... - 3- 0-0 - 9.00 

ll. gr. 
Reglur utanríkisráðuneytisins um greiðslu ferðakostnaðar starfsfólks, sem flyzt 

búferlum milli landa á þess vegum, skulu gilda óbreyttar. 

12. gr. 
Þegar ríkisstofnun ferðatryggir starfsmann, skal það gert fyrir milligöngu Ínn- 55 é ð |= 

kaupastofnunar ríkisins, eftir sérstökum reglum, sem þar um gilda. 

13. gr. 
Komi upp ágreiningur um gildissvið eða efni þessara reglna, skal fjármálaráð- 

herra úrskurða þar um. 

14. gr. 
Reglur þessar eru settar í samræmi við ákvæði í 25. gr. 1. nr. 92 1955. Reglur 

þessar gilda frá 1. september 1970 og jafnframt falla úr gildi reglur nr. 180 15. 
október 1963, umburðarbréf ráðuneytis nr. 2 og 8 1968 og nr. 9 1969, svo og önnur 
eldri ákvæði, er brjóta kunna í bága við þessar reglur. 

Fjármálaráðuneytið. 1. september 1970. 

Magnús Jónsson. 

Gísli Blöndal.
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SAMÞYKKT 

um breyting á samþykkt um stjórn bæjarmála í Siglufjarðarkaupstað 

nr. 93 6. júní 1963. 

1. gr. 

Við 2. gr. bætist: Stjórn Sjúkrahúss Siglufjarðar. 
Í sömu grein falli niður Hólsbúsnefnd og stjórn Rauðku. 

2. gr. 
Í samræmi við lið 1 breytist 7. grein (starfssvið nefnda) þannig: 

A. Í fyrsta lið, starfssvið bæjarráðs, bætist nýr liður, sem verði i-liður: „Bæjar- 
ráð fer með málefni Sildarverksmiðjunnar Rauðku og málefni jarðarinnar 
Hóll.“ 

B. Töluliðir 5 og 14 í starfssviði nefnda falli niður og talnasetning liða eftir því. 

GC. Nyr töluliður 22 hljóði svo: Stjórn Sjúkrahúss Siglufjarðar skal skipuð 3 að- 
alfulltrúum og 3 til vara. Stjórnin annist stjórnun rekstrar sjúkrahússins, sem- 
ur fjárhagsáætlanir þess og lætur semja ársreikninga þess. Fjárhagslegar 
ákvarðanir eru háðar samþykki bæjarráðs og bæjarstjórnar. Yfirlæknir og ráðs- 
maður sitji að jafnaði fundi sjúkrahússtjórnar. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Sigufjarðarkaupstaðar hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. marz 1961, til þess að öðlast 
gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. september 1970. 

Emil Jónsson.   
Gunnlaugur Þórðarson. 

Nr. 201. 9. september 1970. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um kjarasamninga starfsmanna 

sveitarfélaga nr. 159 20. september 1962. 

Ákvæði til bráðabirgða: 

Varðandi kjarasamninga starfsmanna sveitarfélaga, er koma í stað samninga, 

sem falla úr gildi 31. desember 1970, eru um málsmeðferð gerðar þessar breytins- 
ar á reglugerð nr. 159/1962. 

1. Frestur sáttasemjara ríkisins skv. 2. mgr. 11. gr. til að taka kjaradeilu til með- 
ferðar framlengist til 1. desember 1970. 

2. Frestur aðila skv. 1. mgr. 13. gr. til að senda Kjaradómi greinargerðir fram- 
lengist til 1. janúar 1971.
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3. Frestur Kjaradóms skv. 14. gr. til að leggja dóm á ágreiningsefni framlengist 

til 1. febrúar 1971. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 55/1962, öðlast þegar gildi 

og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. september 1970. 

Emil Jónsson. Í 
Hjálmar Vilhjálmssson. 

11. september 1970. Nr. 202. 

REGLUGERÐ 

um lánveitingar húsnæðismálastjórnar úr Bvggingarsjóði ríkisins. 

I. KAFLI 

Um tekjustofna og tegundir lána. 

1. gr 
Á vegum húsnæðismálastjórnar er til útlána og framkvæmda það fé, sem hér 

greinir, eftir því sem nánar er mælt fyrir í reglugerð þessari: 
a) Fé Byggingarsjóðs ríkisins, samkvæmt 4. gr. laga nr. 30 12. maí 1970. 
bh) Fé það, sem aflast með sölu skuldabréfa (bankavaxtabréfa), samkvæmt 5. og 

6. gr. sömu laga. 
c) Sparnaðarfé, samkvæmt II. kafla sömu laga. 

d) Lán, sem Byggingarsjóður ríkisins eða veðdeild Landsbanka Íslands kunna að 
taka til íbúðabygginga, skv. 7. gr. d-lið sömu laga. 

e) Lán það, sem ríkissjóður veitir á fjárlögum hverju sinni, sbr. V. kafla laga 

nr. 30 12. maí 1970. 

2. gr. 
Lán á vegum húsnæðismálastjórnar veitast til: 

a) Byggingar nýrra íbúða, meiri háttar viðbvgginga eða til kaupa á nýjum íbúð- 

um, sbr. H. kafla þessarar reglugerðar. 
b) Framkvæmda byggingarsamvinnufélaga, byggingameistara, byggingafyrirtækja, 

sveitarfélaga og annarra framkvæmdaaðila sem byggja íbúðir, er seldar verða 
fullgerðar til einstaklinga, sem fullnægja lánareglum húsnæðismálastjórnar, sbr. 

IT. kafla reglugerðarinnar. 
ce) Byggingar leiguhúsnæðis í kaupstöðum og kauptúnum og á öðrum skipulags- 

bundnum stöðum, sbr. TV. kafla reglugerðarinnar. 
d) Kaupa á eldri íbúðum, skv. 4. mgr. A-liðar 8. gr. laga nr. 30 12. maí 1970, sbr. 

V. kafla reglugerðarinnar. 
e) Útrýmingar heilsuspillandi húsnæðis, skv. V. kafla sömu laga, sbr. VE kafla 

þessarar reglugerðar. 

II. KAFLI 

Um lán til einstaklinga. 

3. gr. 
Lán samkvæmt a-lið 2. gr. þessarar reglugerðar skulu greidd lántakanda í pen- 

ingum og koma til útborgunar í tvennu lagi í hlutfalli við það, hversu langt er 
komið byggingu húsnæðisins þannig:
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1) Fyrri helmingur láns, eftir að fyrir liggur vottorð byggingayfirvalds um, að 
húsnæðið (sem hlutaðeigandi íbúð er í) sé orðið fokhelt, enda meti fulltrúar 

veðdeildar og Húsnæðismálastofnunarinnar húsnæðið eða íbúðina í því ástandi. 
2) Síðari hluti láns greiðist að jafnaði innan 6 mánaða frá fyrri lánveitingu, enda 

hafi íbúðin náð tilskildu mati skv. virðingargerð matsmanna. 

4. gr. 
Lánsfjárhæðin má nema allt að kr. 600000.00 á hverja íbúð, sem hafin er 

smíði á eftir 31. des. 1970, þó ekki hærri fjárhæð en nemur 3% hlutum verðmætis 
íbúðar, skv. mati trúnaðarmanna veðdeildar Landsbanka Íslands. Húsnæðismála- 
stjórn getur að fengnu samþykki ráðherra, breytt lánsfjárhæð þessari á tveggja ára 

fresti til samræmis við breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar, og skal miða við 
vísitölu, eins og hún er 1. nóv. bæði viðmiðunarárin. Enn fremur er heimilt að 
veita allt að 25% hærra lán en framangreint hámark segir til um þó ekki yfir % 
af matsverði hlutaðeigandi íbúðar, ef um er að ræða umsækjanda, sem fullnægir 

skilyrðum 10. og 11. gr. laga nr. 30 12. maí 1970, enda nemi hin sparaða upphæð 

a. m. k. 150 000.00 krónum þegar lánsumsókn barst, bygging hefst eða kaup eru 
gerð. Nú sækir sparandi ekki um íbúðarlán innan 5 ára, frá því sparnaði lauk og 
fellur þá réttur hans til hærra láns niður nema hin sparaða upphæð standi óhreyfð, 
þegar umsókn um lán berst, þótt síðar verði. Þegar um er að ræða sameign tveggja 
eða fleiri sparifjáreigenda, samkv. fyrrgreindum ákvæðum laganna, skal leggja upp- 
hæð þeirra saman og njóta þeir þá sama réttar og um einstakling væri að ræða. 

5. gr. 

Ársvextir af lánum þessum skulu vera 4%. Þau skulu vera afborgunarlaus 
fyrsta árið, en endurgreiðast síðan að fullu á 25 árum með jöfnum ársgreiðslum 
/axta og afborgana (annuitet). Hvert lán skal vera tryggt með 1. veðrétti í við- 
komandi íbúð. Á vexti af lánum þessum fyrsta árið, og af ársgreiðslum af þeim 
síðar, skal skuldari greiða hlutfallslega viðbót, sem svarar helmingi þeirrar hækk- 
unar, er hverju sinni hefur orðið á kaupvísitölu (sbr. 5. mgr. 5. gr. laga nr. 30 12. 
maí 1970) frá lántökutíma og til 1. febrúar næst fyrir hverja ársgreiðslu. Til 
greiðslu á kostnaði veðdeildar Landsbankans vegna starfa hennar í þágu Byggins- 

arsjóðsins skulu skuldarar árlega greiða sem svarar “% af lánsfjárhæðinni. Skal 

gjald þetta reiknað á sama hátt og árlegir vextir, og við það skal lögð hlutfalls- 
lega sama vísitöluviðbót og greidd er á ársgreiðslu af láninu hverju sinni. 

Heimilt er húsnæðismálastjórn að stytta lánstímann vegna sérstakra bygginga- 

hátta eða takmarkaðs leigutíma lóðarréttinda. 

6. gr. 
Þeir aðilar, sem óska eftir láni skv. a-lið 2. gr. reglugerðar þessarar, skulu 

tækja um það á þar til gerðu eyðublaði, er húsnæðismálastjórn lætur í té. Um- 

sókn skal berast húsnæðismálastjórn fyrir 1. febrúar það ár, sem lánsloforðs er 
óskað. Umsóknir, sem síðar berast, verða ekki teknar til greina á því ári. Um- 

sækjanda ber að veita þær upplýsingar, sen umsóknareyðublað segir lil um, ella 
er umsókn ógild. Húsnæðismálastjórn getur krafizt ýtarlegri upplýsinga um ein- 
stök atriði, ef ástæða þykir til, og ber umsækjanda að leysa úr þeim fyrirspurn- 
um, áður en mat er lagt á lánshæfni mmsóknar. Vísvitandi rangar upplýsingar 

valda því að umsókn telst ógild, og getur húsnæðismálastjórn ákveðið að veita ekki 
viðtöku um tiltekinn tíma eða að fullu umsókn frá þeim, sem uppvís verður að 

slíku. Ef lán hefur verið veitt á grundvelli vísvitandi rangra upplýsinga getur
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húsnæðismálastjórn sagt láninu upp fyrirvaralaust. Ef brugðið er út af teikningu, 
sem lánveiting var byggð á, getur húsnæðismálastjórn einnig sagt láninu upp fyrir- 

varalaust. 

7. gr. 
Lánsumsókn skulu fylgja þessi gögn: 

a) Lóðarsamningur eða staðfest afrit af honum, ef um leigulóð er að ræða. Hati 

lóðarsamningur ekki verið gerður, skal í hans stað koma yfirlýsing landeig- 
anda um leiguréttindi og leigutíma. Ef um eignarlóð er að ræða, skulu fylgja 

sönnunargögn um eignarrétt. 
d) Teikning í 2 eintökum af fyrirhuguðu húsi eða viðbyggingu með árituðu sam- 

þykki hlutaðeigandi byggingayfirvalds og þess sérstaklega getið, hvenær sam- 
þykkt þessi átti sér stað. — Þessa áritun bygsingayfirvalda skal einnig skoða 
sem fullnaðarsamþykkt fyrir staðsetningu hússins. — Ef um viðbyggingu 
er að ræða, skal teikning eða uppdráttur einnig sýna stærð og gerð þess húss, 
sem byggja á við. Með umsókn um lán út á íbúð í sambyggingu eða fjöl- 

býlishúsi skal tilgreint með tölusetningu hvar íbúðin er staðsett í húsinu. 
c) Yfirlýsing um efnahag og tekjur umsækjanda á þar til gerðu eyðublaði, þar 

sem m. á. eru upplýsingar um, hvort umsækjandi eigi eða hafi átt íbúð s. l. 
tvö ár, staðfest af skattstjóra eða umboðsmanni hans. 

d) Vottorð héraðslæknis um íbúð umsækjanda, ef hún er heilsuspillandi eða sér- 
staklega gölluð og hann óskar að styðja umsókn sína slíku vottorði. 

e) Vottorð heimilislæknis um heilsufar umsækjanda eða fjölskyldu hans, ef hann 

óskar að styðja umsóknina með því að tilgreina erfiðar heilsufarsástæður. 
f) Vottorð sveitarstjórnar um fjölskyldustærð, nöfn og aldur fjölskyldumanna svo 

og lögheimili. 
g) Vottorð byggingayfirvalds, þegar viðkomandi byggingarstigi er náð, um: Í) 

hvenær byggingarframkvæmdir hófust. Byrjunarframkvæmdir miðast við út- 
tekt ræsis húss í grunni. 2) hvenær húsið varð fokhelt. 

h) Önnur þau gögn, sem húsnæðismálastjórn kann að telja nauðsynleg. 

Umsækjendur, sem kaupa íbúðir í smíðum eða fullgerðar, skulu auk framan- 
greindra gagna einnig senda staðfest afrit af kaupsamningi, þegar kaup hafa verið 

gerð. 

8. gr. 
Húsnæðismálastjórn tekur ákvarðanir um veitingu lána og lánsloforða og úr- 

skurðar lánsbæfni umsókna. Við veitingu lána skal taka tillit til ástæðna umsækj- 
enda, húsnæðis, fjölskyldustærðar, efnahags og lántökumöguleika, svo sem hér 

greinir: 

a) Forgansgsréttar, samkvæmt 10. og 11. gr. laga nr. 30 frá 1970. 
bh) Heilsuspillandi húsnæðis og vanheilsu, enda fylsi umsókn vottorð héraðs- 

læknis um þessi efni. 
e) Vöntunar viðhlítandi húsnæðis. 
d) Ómegðar og óhagstæðra leigukjara 
e) Biðtíma vegna afgreiðslu. 

9. gr. 
Við úrskurð um lánshæfni umsókna skal húsnæðismálastjórn fylgja eftirfar- 

andi reglum varðandi stærð nýbygginga miðað við innanmál útveggja: 
a) Fyrir einstaklinga hámarksstærð 50 m?. 

Þ) Fyrir 2ja — Sja manna fjölskyldu, hámarksstærð 100 m? í fjölbýlishúsum, 

en 110 m? í einbýlishúsum.
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c) Fyrir 45 manna fjölskyldu, hámarksstærð 120 m? í fjölbýlishúsum, en 195 
mé? í einbýlishúsum. 

d) Fyrir 6—8 manna fjölskyldu, hámarksstærð 135 m?. 
e) Ef 9 manns eða fleiri eru í heimili má bæta við hæfilegum fermetrafjölda fyrir 

hvern fjölskyldumann úr því með þeirri takmörkun hámarksstærðar, að ekki 
verði lánað út á stærri íbúðir en 150 m?. 
Um c- og d-liði skal þess sérstaklega gætt, að herbergjafjöldi sé í sem mestu 

samræmi við fjölskyldustærð. Við mat fjölskyldustærðar skal einungis miðað við 
þá, sem skráðir eru til heimilis hjá hlutaðeigandi umsækjanda samkvæmt vottorði 
sveitarstjórnar. Nú vill umsækjandi, sem hefur með höndum sjálfstæðan atvinnu- 
rekstur, byggja auk eigin íbúðar, en í tengslum við hana, húsnæði, sem ætlað er 
atvinnurekstri hans, getur bá húsnæðismálastjórn ef sérstakar ástæður mæla með 
því, haft hliðsjón af því við mat á hámarksstærð, skv. þessari grein. Það er þó al- 
gjört skilyrði, að atvinnuhúsnæðið sé með öllu aðgreint frá íbúð, hafi sérstakan 
inngang, hreinlætisaðstöðu og annað það, sem atvinnuhúsnæði ber að fylgja. Þá 
skal umsækjandi leggja fram skilríki fyrir því að bvggingaryfirvöld hafi sam- 
þykkt atvinnuhúsnæði á hlutaðeigandi lóð. Enn fremur skal atvinnuhúsnæðið sér- 
staklega auðkennt á samþykktri teikningu byggingarnefndar. 

10. gr. 
Þeir umsækjendur, sem svo stendur á um, sem lýst er í stafliðum a—e hér á 

eftir, skulu eigi taldir lánshæfir: 
a) Eiga eða hafa átt s. 1. 2 ár nothæfa og fullnægjandi íbúð, þ. e. 12 m? pr. fjöl- 

skyldumann að innanmáli herbergja og eldhúss, enda sé herbergjafjöldi íbúð- 
arinnar Í samræmi við fjölskyldustærð. 

b) Byggja stærri íbúðir en ákveðið er í 9. gr. 
c) Byggja fleiri en eina íbúð. 
d) Hafa góða möguleika til lána annars staðar, t. d. sambærilegra eða betri lána 

en samkvæmt reglugerð þessari eða næg fjárráð að dómi húsnæðismálastjórnar, 
svo að þeir geti betur komið íbúð sinni í nothæft ástand án frekari lána en aðrir 
umsækjendur, er afgreiðslu bíða. 

Við mat á lánsmöguleikum umsækjenda skal þó ekki í þessu sambandi 
taka tillit til lána úr þeim lífeyrissjóðum eða eftirlaunasjóðum, sem árlega 
verja ákveðnum hluta ráðstöfunarfjár síns til kaupa á skuldabréfum Bvgg- 
ingarsjóðs ríkisins eftir nánara samkomulagi við húsnæðismálastjórn. 

e) Fengið hafa hámarkslán á s. 1. 5 árum nema sérstakar ástæður séu fyrir hendi 
að dómi húsnæðismálastjórnar. 

11. gr. 
Meiri háttar viðbygging, sbr. a-lið 2. gr., telst vera bygeing sem myndar nvja 

sjálfstæða íbúð, enda þótt hluti hennar sé í hinni eldri byggingu, svo og viðbygs- 
ing, sem eykur gólfflöt eldri íbúar um a. m. k. 20 m?, enda hafi íbúðin, að dómi 
húsnæðismálastjórnar, verið ófullnægjandi. Samanlagður gólfflötur hins eldra húss 
og fyrirhugaðrar viðbyggingar fari á sama hátt ekki yfir þau stærðarmörk er hlut- 
aðeigandi fjölskyldu eru ætluð í 9. gr. 

TIl. KAFLI 

Um framkvæmdalán. 

12. gr. 
Húsnæðismálastjórn er heimilt að veita framkvæmdalán, meðan á bygginga- 

tíma stendur, til þeirra aðila, sem um getur í b-lið 2. gr. reglugerðar þessarar, allt 
að 600 þús. krónur út á hverja íbúð. Lán þessi verða einungis veitt til íbúða í fjöl-
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býlishúsum og öðrum sambyggingum, enda sé um hæfilega stóra byggingaráfanga 

að ræða að dómi húsnæðismálastjórnar. Heimilt er þó að veita lán þessi til bygg- 

ingar staðlaðra einbýlishúsa, sem byggð eru af sama aðila á sama byggingarsvæði, 

enda sé ekki um færri en 8 íbúðir að ræða í byggingaráfanga. Það er skilyrði fyrir 

slíkum lánum að íbúðirnar verði seldar fullgerðar og húsnæðismálastjórn sam- 

þykki söluverð þeirra. Húsnæðismálastjórn ákveður vexti og greiðslutilhögun slíkra 

framkvæmdalána, og er heimilt að dreifa greiðslum á 12 til 24 mánuði eftir um- 
fangi hvers byggingaráfanga um sig. 

13. gr. 
Lánin greiðast framkvæmaaðila í peningum í hlutfalli við það sem framkvæmd- 

um miðar áfram, sbr. þó næstu grein á undan. Fyrsta greiðsla verður þó aldrei innt 
af hendi, fyrr en eignir eru orðnar veðhæfar eða framkvæmdaaðili hefur sett aðrar 
tryggingar, sem húsnæðismálastjórn metur gildar. Veðhæfni fer í þessu sambandi 
eftir mati húsnæðismálastjórnar og veðdeildar Landsbankans í hverju tilviki. 

Sala og veðsetning eigna, sem framkvæmdalán er veitt til, er óheimil nema n eð 

samþykki húsnæðismálastjórnar. 

14. gr. 
Framkvæmdalán endurgreiðast með E-lánum, sem veitt verða þeim kaupend- 

um hlutaðeigandi íbúða, sem fullnægja skilyrðum skv. reglugerð þessari, og getur 

húsnæðismálastjórn áskilið, að greitt sé inn á lánin, fjárhæð, sem nemur hlutdeild 

hverrar íbúðar jafnóðum og sala fer fram. Ef umsóknir einstakra kaupenda hafa 

ekki borizt þegar framkvæmaaðila hefur verið veitt sem svarar hálfu hámarks- 
láni út á hverja byggða íbúð, getur húsnæðismálastjórn dregið úr greiðslu fram- 

kvæmdaláns sem nemur tölu óseldra íbúða. 
a 

15. gr. 

Sá sem vill koma til greina við veitingu framkvæmdalána, skal leggja inn um- 

sókn á þar til gerðu eyðublaði, sem húsnæðismálastjórn lætur í té ásamt öllum 

teikningum af hlutaðeigandi byggingum fyrir 1. febrúar það ár, sem hann hyggst 

hefja framkvæmdir. Í umsókn skal greina fjölda þeirra íbúða, sem fyrirhugað er 

að byggja, stærðir íbúða, húsagerð, byggingarefni og byggingaraðferð. Þá skal og 

gera grein fyrir fyrirhuguðum byggingartíma og áætluðum sundurliðuðum bysg- 

ingarkostnaði, svo sem umsóknareyðublað ber með sér. Loks skal gerð grein fyrir 

áætluðu söluverði íbúðanna fullgerðra, svo og lýst því, hverniz íbúðunum verður 

skilað tl kaupenda, að því er varðar búnað, þar á meðal frágang á sameign úti 

sem inni. Umsókn um framkvæmdalán verður því aðeins tekin til greina, að öllum 

atriðum umsóknareyðublaðs og fylgiskjala sé svarað fullnægjandi að dómi hús- 
„ 

næðismálastjórnar, sbr. og ákvæði 6. gr. reglugerðar þessarar. 

16. gr. 
Umsækjandi um framkvæmdalán skal í umsókn skuldbinda sig til að selja íbúð- 

irnar á verði, sem húsnæðismálastjórn samþykkir. Við ákvörðun um endanleg 

söluverð skal tekið tillit tl framlagðra gagna byggjanda, fyrirliggjandi upplýs- 

inga um byggingarkostnað á hverjum tíma, svo og höfð hliðsjón af vísitölu bygg- 

ingarkostnaðar á byggingartíma. Þeir framkvæmdaaðilar, sem sannanlega byggja 

og selja ódýrast miðað við hliðstæð gæði húsnæðis, skulu sitja fyrir framkvæmda- 

lánum.
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IV. KAFLI 

Um lán til byggingar leiguíbúða. 

17. gr. 
Húsnæðismálastjórn getur veitt sveitarfélögum, félagssamtökum, einstakling- 

um og fyrirtækjum lán til byggingar leiguibúða í kaupstöðum og kauptúnum og 
öðrum skipulagsbundnum stöðum. Er heimilt að veita slík lán meðan á bygging- 
artíma stendur. Lántakandi skal, meðan hlutaðeigandi byggingar eru ekki veð- 
hæfar, setja þær tryggingar fyrir lánum, sem húsnæðismálastjórn metur gildar. 
Um umsóknartíma, lánsupphæð, lánstíma og lánakjör fer eftir ákvæðum reglu- 
gerðar þessarar um lánveitingar til einstaklinga (11. kafli). Greiðslu lána þessara 
er heimilt að dreifa á 12 til 24 mánuði eftir umfangi byggingaráfanga. 

18. gr. 
Í umsókn um lán til byggingar leiguíbúða skal greina fjölda þeirra íbúða, sem 

fyrirhugað er að byggja, stærðir íbúða, húsagerð, byggingarefni og byggingarað- 
ferð. Þá skal og gera grein fyrir áformuðum byggingartíma og áætluðum sundur- 
liðuðum byggingarkostnaði, svo sem til er ætlazt á umsóknareyðublaði. Uppdrættir 
samþykktir og áritaðir af hlutaðeigandi byggingayfirvöldum skulu fylgja umsókn 
um lán til byggingar leiguhúsnæðis, skv. grein þessari. Í umsókn skal enn fremur 
koma fram ef leiguíbúðir eru sérstaklega ætlaðar ákveðnum aðilum. Ef um er að 
ræða aðra byggjendur leiguíbúða en sveitarfélag, getur húsnæðismálastjórn áskilið 
að með umsókn fvlgi yfirlýsing sveitarstjórnar um þörf leiguíbúða á hlutaðeis- 
andi stað. 

19. gr. 
Stærð leiguibúða skal vera 25—100 m? í fjölbýlishúsum miðað við innanmál 

útveggja, en má vera allt að 120 m? í einbýlishúsum. Íbúðir þessar skulu vera eitt 
til sex herbergi, eldhús og snyrtiherbergi, auk þess hæfileg geymsla og þvottahús 
og annað rúm fyrir sameiginlegar þarfir, ef um sambyggingu er að ræða. Byggingar 
þessar skulu gerðar úr traustu og varanlegu efni og vel hljóðeinangraðar, ef um 
sambyggingar er að ræða. 

Húsnæðismálastjórn skal ávallt hafa samþykkt stærð og gerð húsanna. 

20. gr. 
Ef um meiri háttar byggingarframkvæmd er að ræða, getur húsnæðismála- 

stjórn áskilið, að efnt sé til samkeppni um hagkvæmustu gerð leiguhúsnæðis og að 
úrlausnir slíkrar samkeppni séu hagnýttar af byggingaraðila. 

Enn fremur getur húsnæðismálastjórn gert það að skilyrði fyrir lánveitingu, 
skv. 17. gr. reglugerðar þessarar, að bygging íbúðanna fullgerðra, eða ákveðnir 
verkþættir, sé boðin út á samkeppnisgrundvelli, enda séu einstakir byggingarhlut- 
ar staðlaðir, eftir því sem haskvæmt þykir. 

21. gr. 
Leigusala er heimilt að gefa út handhafaskuldabréf, tryggð með 2. veðrétti 

í leiguíbúðum fyrir allt að fjórðungi kostnaðarverðs íbúðanna. Bréf þessi skulu 
vera til allt að 10 ára með venjulegum útlánsvöxtum eins og þeir eru ákveðnir af 
Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. Sá sem kaupir skuldabréf þessi, skal að jafn- 
aði sifja fyrir öðrum um leigu á íbúð. 

22. gr. 
Leigutími hverrar íbúðar skal endurskoðaður, þegar leigusali eða leigutaki 

óskar þess. Þó skal leigusala vera óheimilt að segja leigutaka upp leiguhúsnæði,
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sem lán hefur verið veitt til, samkvæmt reglugerð þessari, svo framarlega að leigu- 

taki hafi eigi brotið af sér samkvæmt leigusamningi eða lögum um sambýlishætti 

í fjölbýlishúsum og efnahagslegar aðstæður hafi ekki breyzt á leigutímanum, né 

forsendur fyrir leiguréttindum fallið burt. 

Fyrirtæki, sem byggt hefur leiguíbúðir samkvæmt reglugerð þessari til afnota 

fyrir starfsfólk sitt er heimilt að segja leigutaka upp húsnæði, ef hann starfar ekki 

lengur í þjónustu þess og fyrirtækið þarfnast íbúðarinnar handa starfsfólki sinu. 

Uppsagnarfrestur skal vera minnst 6 mánuðir, nema um annað semjist milli aðila. 

23. gr. 
Árleg leiga fyrir íbúðir þessar má vera: 

a) Venjulegir vextir af almennum íbúðalánum reiknaðir af kostnaðarverði ibúð- 

arinnar. 
b) Fasteignagjöld og brunabótagjald af hlutaðeigandi íbúð, þó ekki lóðarleiga. 

c) Kostnaður sem skiptist á hverja íbúð eftir stærð hennar, vegna viðhalds á þeim 

hlutum byggingarinnar, sem sameiginleg er fyrir allar íbúðirnar, s. s. viðhald 

utanhúss, í stigahúsum, þvottahúsi með tilheyrandi o. fl. þ. h. Áætla má þennan 

kostnað. Leigusala og leigutaka er heimilt að semja um hvor aðilinn beri ábyrgð 

á viðhaldi á sameiginlegum hlutum byggingarinnar. 

Húsnæðismálastjórn skal staðfesta húsaleigu samkvæmt þessari grein. 

24. gr. 

Við leigjendaskipti skal fara fram úttekt á íbúðinni og skal fráfarandi leigj- 

anda gert að greiða álag til að koma íbúðinni í það horf, sem hún var í, er hann tók 

við henni, að frádreginni eðlilegri fyrningu. Á sama hátt skal leigusali greiða leigu- 

taka, ef hann skilar íbúðinni í betra ástandi, en hún var í, þegar hann tók við 

henni, enda hafi endurbætur verið gerðar með samþykki leigusala. Úttektarmenn 

skulu vera tveir. annar tilnefndur af fráfarandi leigjanda, en hinn af íbúðareiganda. 

Ef þeir ná ekki samkomulagi, skal álagið eða greiðsla vegna endurbóta ákveðin 

af dómkvöddum mönnum. 
Í leigusamningi skal vera ákveðið, á hvern hátt leigusali og leigutaki skuli 

setja tryggingu fyrir skilvísum greiðslum slíkra bóta. 

25. gr. 

Nú vill eigandi leiguíbúða selja íbúð, og skal þá söluverð þeirrar íbúðar eigi 

vera hærra en nemi kostnaðarverði hennar, að viðbættri verðhækkun, sem sam- 

kvæmt vísitölu byggingarkostnaðar hefur orðið á kostnaðarverði íbúðarinnar. 

Við sölu skal leigjandi eiga forkaupsrétt svo og þeir sem ættu rétt til lána úr 

Byggingarsjóði verkamanna eða keypt hafa handhafaskuldabréf samkvæmt 21. gr., 

en að þessum aðilum frágengnum. hlutaðeigandi sveitarfélag. 

Sala íbúðar er háð samþykki húsnæðismálastjórnar. Í slíkum tilfellum skal 

segja leigjanda upp með 12 mánaða fyrirvara, nema um annað semjist milli aðila. 

26. gr. 

Húsnæðismálastofnun ríkisins lætur gera form að leigusamningi, enda sé formið 

samþykkt af því ráðuneyti, sem fer með húsnæðismál.
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V. KAFLI 

Um lán til kaupa á eldri íbúðum. 

27. gr. 
Húsnæðismálastjórn er heimilt að lána úr Byggingarsjóði ríkisins allt að 50 millj. 

króna á ári til kaupa á eldri íbúðum í kaupstöðum, kauptúnum og öðrum skipulags- 
bundnum stöðum. 

28. gr. 
Lán samkvæmt þessum kafla verða aðeins veitt til íbúðakaupa, sem eiga sér 

stað eftir gildistöku reglugerðar þessarar. Þegar sérstaklega stendur á, getur hús- 
næðismálastjórn tekið til greina umsókn um lán til íbúða, sem keyptar eru eftir 
gildistöku laga nr. 30 12. maí 1970 enda hafi hlutaðeigandi lagt inn umsókn eftir 
þann tíma og fullnægi skilyrðum reglugerðar þessarar að öðru leyti. 

29. gr. 
Lánsfjárhæð á hverja íbúð má nema allt að hálfri fjárhæð hámarksláns, skv. 

4. gr. reglugerðar þessarar þó ekki yfir % af virðingarverði íbúðar samkvæmt mati 
trúnaðarmanna veðdeildar Landsbanka Íslands. Lánin greiðast í einu lagi og skal 
lánstíminn ákveðinn af húsnæðismálastjórn hverju sinni, en skal þó aldrei vera 
lengri en 20 ár. 

30. gr. 
Lán samkvæmt þessum kafla reglugerðar þessarar skulu að jafnaði tryggð með 

1. veðrétti í hlutaðeigandi íbúð. Íbúðin skal fullnægja reglum skipulags- og bygg- 
ingayfirvalda, svo og heilbrigðissamþykkt hlutaðeigandi staðar. 

Um vexti og lánakjör gilda almenn ákvæði reglugerðar þessarar að öðru leyti 
en því, sem tekur til lánstíma, skv. 29. gr. 

Nú er áhvílandi lán á 1. veðrétti við kaup íbúðar, og má þá samanlögð fjár- 
hæð þess og láns samkvæmt þessum kafla ekki fara fram úr 3% af virðingarverði 
skv. mati trúnaðarmanna veðdeildar Landsbanka Íslands. 

3l. gr. 
Þeir, sem óska að fá lán samkvæmt þessum kafla reglugerðarinnar, skulu sækja 

um ákveðna lánsupphæð á þar til gerðu umsóknareyðublaði, er húsnæðismála- 
stjórn lætur í té. Umsóknir skulu berast fyrir 1. apríl og 1. október ár hvert og eigi 
síðar en 12 mánuðum eftir að kaupum er þinglýst. 

Lánveitingar fara að jafnaði fram tvisvar á ári miðað við framangreinda ein- 
daga. 

32. gr. 
Hafi íbúðarkaup farið fram þegar sótt er um lán, skulu eftirtalin gögn fylgja 

lánsumsókn: 
a) Lóðarsamningur eða staðfest afrit af honum, ef um leigulóð er að ræða. Um 

eignarlóð skulu fylgja sönnunargögn um eignarrétt. 
b) Teikning af hlutaðeigandi íbúð en ef hún er ekki fyrir hendi, þá nákvæm lýs- 

ing á íbúðinni, gerð af byggingafulltrúa hlutaðeigandi sveitarfélags. Lýsing 
þessi skal gerð á eyðublaði, sem húsnæðismálastjórn lætur í té, svo og upp- 
lýsingar um kaupverð, greiðsluskilmála og veðbókarvottorð vegna íbúðarinn- 
ar. Ávallt skal fylgja umsókn vottorð byggingarfulltrúa eða fasteignamats rík- 
isins um aldur íbúðar, auk þess fasteignamat og brunabótamat íbúðarinnar. 

c) Yfirlýsing um efnahag og tekjur umsækjanda á þar til gerðu eyðublaði. Skal 
vottorð þetta staðfest af skattstjóra eða umboðsmanni hans.
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d) Vottorð sveitarstjórnar um fjölskyldustærð og aldur fjölskyldufólks. 

e) Heimilt er umsækjanda, ef hann býr í heilsuspillandi húsnæði, eða á við van- 

heilsu að stríða, að styðja umsókn sína með vottorði frá héraðslækni um ástand 

íbúðar og frá heimilislækni um heilsu umsækjanda eða fjölskyldu hans. 

Lánsumsókn er ógild, ef vísvitandi rangar upplýsingar eru gefnar og verður 

umsókn frá þeim aðila ekki tekin gild næstu 2 ár. — Ef lán er veitt á grundvelli 

vísvitandi ósannra upplýsinga, gelur húsnæðismálastjórn sagt því upp fyrirvara- 

laust. 
Þeir sem sækja um lán án þess að hafa gert kaup á íbúð, skulu láta fylgja um- 

sókn vottorð þau, sem greinir í c- og d-lið svo og e-lið, ef umsækjandi vill styðja 

umsókn sína slíkum vottorðum. 

Þegar íbúðarkaup eru ráðin, skal umsækjandi þó skila gögnum þeim, sem um 

ræðir í öðrum stafliðum þessarar greinar. 

3ð. gr. 

Eigi má lána samkvæmt reglugerð þessari neinum manni til íbúðarkaupa, nema 

hann ætli sjálfur að búa í íbúðinni með fjölskyldu sinni, enda eigi hann ekki aðra 

íbúð, þegar lánið er greitt, sbr. þó a-lið 10. gr. 

34. gr. 
Nú hefur húsnæðismálastjórn áður veitt lán út á íbúð, sem sótt er um Ján 

til samkvæmt reglugerð þessari, og má þá ekki veita í slíkum tilfellum nýtt lán 

hærra en svo, að samanlögð lánsfjárhæð fari eigi yfir hámarkslán samkvæmt 

4. gr. reglugerðar. 

VI. KAFLI 

Um lán til útrýmingar heilsuspillandi húsnæðis. 

35. gr. 
Húsnæðismálastjórn skal af hálfu ríkisvaldsins vera aðili að ráðstöfunum til 

útrýmingar heilsuspillandi íbúðum og hafa um það samvinnu við bæjar- og hrepps- 

félög, er beita sér fyrir slíkum framkvæmdum. 

36. gr. 

Húsnæðismálastjórn skal beita sér fyrir því að sveitarfélög safni sem ýtar- 

legustum skýrslum um það, hversu mikið heilsuspillandi húsnæði né notað íil 

íbúðar, og á hve löngum tíma hlutaðeigandi sveitarfélög telja auðið að útrýma því. 

37. gr. 
Sveitarfélög, sem hafa ákveðið að gera ráðstafanir til útrýmingar heilsuspill- 

andi íbúða og óska eftir að njóta aðstoðar ríkisvaldsins, skulu sækja um slíka 

aðstoð til húsnæðismálastjórnar, áður en hafizt er handa um byggingarfram- 

kvæmdir. 
Með umsóknum þessum skulu fylgja eftirtalin gögn: 

a) Teikningar af fyrirhuguðum íbúðum í 2 eintökum. 
b) Nákvæm smíðalýsing (útboðslýsing). 
ce) Greinileg sundurliðuð kostnaðaráætlun. 
d) Greinargerð um skilmála og kjör þau, sem væntanlegum eigendum eða leigj- 

endum íbúðanna eru ætluð. 
e) Upplýsingar um, hvenær byggingarframkvæmdir skulu hefjast, og hvenær 

þeim verði lokið.



Nr. 

Í) 

8) 

202. 590 11. september 1970. 

Upplýsingar um hvaða húsnæði á að útrýma, lýsing á því, svo og hversu 
margt fólk býr í því húsnæði. 
Vottorð hlutaðeigandi héraðslæknis, þess efnis, að húsnæði það, sem útrýma 
á sé heilsuspillandi. 

38. gr. 
Nú samþykkir húsnæðismálastjórn áætlanir sveitarfélags um útrýmingu heilsu- 

spillandi húsnæðis, og getur hún þá veitt lán af því fé, sem ríkissjóður leggur fram 
í þessu skyni, þó eigi hærra en nemur samanlögðu framlagi og láni frá hlutað- 
eigandi sveitarfélagi. 

Slík lán skulu veitt til allt að 50 ára með 4% ársvöxtum og skulu vera jafn- 
greiðslulán. Afborganir og vextir af lánum þessum skulu renna í Byggingarsjóð 
ríkisins. Skal veðdeild Landsbanka Íslands sjá um afgreiðslu lánanna, innheimtu 
og reikningshald. 

39. gr. 
Lán, sem veitt eru samkvæmt þessum kafla reglugerðarinnar, skulu veitt sveitar- 

félögum, og er þeim heimilt að verja þeim: 

unzZ 

b) 

Til byggingar íbúða, er síðan verði seldar einstaklingum, fullgerðar. 
Til byggingar leiguhúsnæðis. 
Ef um fyrra tilvikið er að ræða, skulu eftirfarandi reglur gilda um íbúðina, 
lán ríkissjóðs er greitt að fullu: 
Enginn, sem eignazt hefur íbúð, samkvæmt þessari mgr. má selja hana, nema 
Húsnæðismálastofnun ríkisins hafi áður hafnað forkaupsrétti, og ekki fram- 
leigja nema með leyfi stofnunarinnar. Söluverð slíkrar íbúðar má ekki vera 
hærra en kaupverð hennar, að viðbættri verðhækkun, sem samkvæmt vísitölu 
byggingarkostnaðar 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 byggingarlánsins, 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 íbúð- 
arinnar, ef hann greiðir eftirstöðvar lánsins að fullu. Nú er íbúð, sem keypt 
hefur verið samkvæmt þessari mgr., seld á nauðungaruppboði, skv. lögum nr. 
57 25. maí 1949 um nauðungaruppboð og getur Húsnæðismálastofnunin þá 
neytt forkaupsréttar síns og krafizt þess á uppboðsþingi, að eignin verði lögð 
stofnuninni út til eignar á því verði, sem hæst hefur verið boðið í eignina, eða 
á söluverði samkvæmt þessari mgr., ef það er lægra en hæsta boð. Söluverð 
þetta skal ákveða áður en liðinn er sá frestur, sem uppboðshaldari hefur, sam- 
kvæmt uppboðsskilmálum, til samþykkis eða synjunar á boði, enda veiti upp- 
boðshaldari stofnuninni 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 nauðungar- 
uppboð. 
Íbúðir þessar má aðeins selja þeim, sem búa í heilsuspillandi húsnæði, enda 
hafi þær áður verið auglýstar til umsóknar og séu hinar heilsuspillandi íbúðir 
jafnframt teknar úr notkun, sbr. 41. gr. reglugerðar þessarar og 30. gr. laga 
nr. 30/1970. Umsóknir um íbúðirnar skulu vera á sérstökum eyðublöðum, er 
gerð séu eftir fyrirmynd frá húsnæðismálastjórn.
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c) Ef um byggingu leiguhúsnæðis er að ræða, skulu eftirfarandi reglur gilda um 
það, unz lán ríkissjóðs er að fullu greitt: 

a. Leiga eftir húsnæði má ekki vera hærri en sem nemur afborgunum og vöxt- 
um af upphaflegum byggingarkostnaði, svo og kostnaði vegna eðlilegs við- 

halds. 2 

b. Leiguhúsnæði skal ávallt auglýst og má aðeins leigja þeim, sem búa í heilsu- 
spillandi húsnæði. Hið heilsuspillandi húsnæði, sem þannig losnar, skal jafn- 
fram tekið úr notkun, sbr. 41. gr. reglugerðar þessarar. 

Umsóknir um leiguhúsnæði skulu vera á sérstökum eyðublöðum, sem gerð séu 
eftir fyrirmynd frá húsnæðismálastjórn. 

40. gr. 
Við ráðstöfun þess húsnæðis, sem byggt er samkvæmt reglugerð þessari, er 

sveitarfélögum skylt að láta þær fjölskyldur sitja fyrir, sem í lökustu húsnæði búa 
og mesta ómegð hafa eða eiga samkvæmt vottorði læknis við verulega vanheilsu að 
stríða. 

Verði ágreiningur í sveitarstjórn um úthlutun íbúðanna, má skjóta honum til 
úrskurðar húsnæðismálastjórnar. 

41. gr. 
Lán samkvæmt 38. gr. koma ekki til útborgunar fyrr en viðkomandi ónothæft 

húsnæði hefur verið tekið úr notkun samkvæmt vottorði viðkomandi lögreglu- 
stjóra, enda sé húsnæði það, sem lánað er til, orðið íbúðarhæft samkvæmt vottorði 

trúnaðarmanns húsnæðismálastjórnar. 
Óheimilt er að taka aftur til íbúðar húsnæði, sem tekið hefur verið úr notkun 

samkvæmt reglugerð þessari, nema fyrir liggi vottorð héraðslæknis um, að það hafi 
hlotið þær endurbætur, að það sé eigi lengur heilsuspillandi enda fullnægi íbúðin 
einnig skilyrðum byggingarsamþykktar um íbúðarhúsnæði. 

VII. KAFLI 

Um afgreiðslu lána og fleira. 

42. gr. 
Veðdeild Landsbanka Íslands skal sjá um afgreiðslu þeirra lána, sem veitt eru 

af húsnæðismálastjórn, svo og um innheimtu vaxta og afborgana. Veðdeildinni er 
heimilt að afgreiða íbúðarlán húsnæðismálastjórnar til nýbyggingar húsnæðis, þegar 
ibúðin er komin það langt áleiðis, að hún, skv. mati, geti talizt öruggt veð fyrir 
láninu. Heimilt er veðdeildinni að halda eftir hluta af lánum þar til frágangur 
byggingarinnar er orðinn eins og húsnæðismálastjórn og veðdeildin gera kröfur 
um. Enn fremur getur húsnæðismálastjórn látið halda eftir hluta af lánum, þar til 
umsækjandi hefur skilað kostnaðaryfirliti um byggingu íbúðarinnar. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með, skv. lögum nr. 30 12. maí 1970 um Hús- 
næðismálastofnun ríkisins, til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafn- 
framt er úr gildi felld reglugerð nr. 150/1965 um úthlutun húsnæðismálastjórnar 
á íbúðarlánum, reglugerð um leiguíbúðir sveitarfélaga og Öryrkjabandalags Íslands 
nr. 16 20. júní 1966 og reglugerð um útrýmingu heilsuspillandi íbúða nr. 155 5. sept. 
1957 með síðari breytingum. 

Félagsmálaráðuneytið 11. september 1970. 

Emil Jónsson. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
B 75 
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REGLUGERÐ 

um húsaleigumál ríkisins. 

1. gr. 
Reglugerð þessi er sett til þess að tryggja samræmda stefnu um húsaleigu 

og leigukjör hjá ríkisstofnunum og ríkisfyrirtækjum. 
Fjármálaráðuneytið, fjárlaga- og hagsyslustofnun, hefur yfirumsjón með húsa- 

leigumálum ríkisins, eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. 

2. gr. 
Ríkisstofnunum og rikisfyrirtækjum er óheimilt að taka á leigu húsnæði, gera 

eða breyta leigumálum án samþykkis hlutaðeigandi ráðuneytis og fjárlaga og hag- 
sýslustofnunar. 

Ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki, sem hyggjast taka á leigu húsnæði eða leigja 
út húsnæði, skulu að jafnaði leita tilboða með almennri auglýsingu. Að fengnum 
tilboðum skal send umsókn til hlutaðeigandi ráðuneytis á þar til gerðu tilboðseyðu- 
blaði, sem fjárlaga- og hagsýslustofnun gefur út. 

3. gr. 
Sé um að ræða endurnýjun húsaleigusamninga, skal send umsókn um það skv. 

ákvæðum 2. gr. Sé einungis um að ræða breytingu á grunngjaldi húsaleigu, nægir 
skriflegt samþykki hlutaðeigandi ráðuneytis og fjárlaga- og hagsýslustofnunar. 

4. gr. 
Að fenginni umsókn um leiguhúsnæði skal viðkomandi ráðuneyti senda til- 

boð ásamt umsögn til fjárlaga- og hagsýslustofnunar. 

5. gr. 
Fjárlaga- og hagsýslustofnun tekur ákvörðun um það, hvort tilboði um leigu- 

húsnæði verði tekið. Ákvörðun skal tilkynna hlutaðeigandi ráðuneyti svo fljótt sem 
auðið er. Sé tilboði hafnað, skulu ástæður tilgreindar sérstaklega. 

6. gr. 
Leigusamningar skulu gerðir á sérstöku samningsformi, sem fjárlaga- og hag- 

sýslustofnunin gefur út. 

7. gr. 

Forstöðumenn fyrirtækja og stofnana ríkisins undirrita leigusamninga. Til 
þess að samningur teljist skuldbindandi fyrir ríkið, skal hann einnig undirritaður 
af hlutaðeigandi ráðuneyti ásamt fjárlaga- og hagsýslustofnun. 

8. gr. 
Reglugerð þessi er sett í samræmi við 5. gr. III., 4, reglugerðar nr. 96 31. des- 

ember 1969 um Stjórnarráð Íslands og öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 15. september 1970. 

Magnús Jónsson. 

Gisli Blöndal.
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REIKNINGUR 
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- kr. 74 369.71   

2. Vextir: 

a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu ...........0....... kr. 4816.80 
b. Af bankainnstæðu .........000.% 0000... — 1492.14 

——-———— kr. 6 308.94 
  

Kr. 80 678.65 

Sjóður til næsta árs: 
a. Innstæða í Söfnunarsjóði .........00.%. 0... kr. 51 185.96 
b. Innstæða í Búnaðarbankanum ................... — 29492.70 

———————. kr. 80678.65 
  

Í landbúnaðarráðuneylinu, 7. ágúst 1970. 

Gunnlaugur E. Briem. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við 

hann athugavert. 

Reykjavík, 7. september 1970. 

Jón Sigurðsson. Björn Hermannsson. 

Nr. 205. 
REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns konungs Níunda, árið 1969. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1969 B Þls. 519): 

a. Innritunarskírteini ..........0.0.0..... 000. kr. 8600.00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði ..............0...... — 46 874.36 
c. Bankainnstæða ........%02.2000 00 — #7 310.17 

  

2. Vextir: 

a. Af innritunarskírteini ............0.... kr. 4487.80 

b. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu ................... —  4468.26 
c. Af Þbankainnstæðu ...........00..00 0... — 2385.93 

- — 11 341.99   
  

Kr. 104 126.52



Nr. 205. od 

Gjöld 
1. Sjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskírteini .......................... kr. 8 600.00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði .................... 17 811.62 
c. Bankainnstæða ...........0000..0. 00. — 47 714.90 

———————— kr. 104 126.52 
  

Kr. 
Í landbúnaðarráðuneytinu, í. ágúst 1970. 

Gunnlaugur E. Briem. 

104 126.52 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við 
hann athugavert. 

Reykjavík, 7. september 1970. 

Jón Sigurðsson. Björn Hermannsson. 

Nr. 206. 
REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsteds 

og frú Steinunnar Bjarnadóttur Melsteds, árið 1969. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1969 B bls. 520): 
1. Söfnunarsjóðsinnstæða ...........0..0.2 000. kr. 

2. Óafhentir trjáræktarsjóðir ............0...0000 2 — 
3. Vextir árið 1969 af aðalsjóðnum ............0. 0000 0 nn 
4. Vextir árið 1969 af sparisjóðsinnstæðu trjáræktarsjóða .......... 

20 558.26 
1916.15 
1 952.56 

134.05 
  

Í sjóði til næsta árs: 
1. Í Söfnumarsjóði ........0....0.. 0. kr. 
2. Í Landsbankanum: 

a. Trjáræktarsjóður Úlfljólsvatnskirkjugarðs ...l.......... 

b. Trjáræktarsjóður Þingvallakirkjugarðs ........0..0.... — 

c. Trjáræktarsjóður Hlíðar í Grafningi ..............0... 0. 
d. Trjáræktarsjóður Keldnakots í Stokkseyrarhreppi ........... 

„ 24 556.04 

22 505.81 

599.19 
529.80 
501.50 
479.80 

  

Kr. 

Í landbúnaðarráðuneytinn. 7. ágúst 1970. 

Gunnlaugur E. Briem. 

24 556.01 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við 
hann athugavert. 

Reykjavík, 7. september 1970. 

Jón Sigurðsson. Björn Hermannsson.



595 Nr. 207. 

REIKNINGUR 

vfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Giga's, árið 1969. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stý.tíð. 1969 B bls. 529): 

Innstæða í Söfnunarsjóði ............0..02 0000. kr. 67 102.90 
2. Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu — 6374.78 

  

Kr. 73 477.68 

Sjóður til næsta árs: 
Innstæða í Söfnunarsjóði ...........2..20 000... kr. 73 477.68 

Í landbúnaðarráðuneytinu, 7. ágúst 1970. 

Gunnlaugur E. Briem. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við 

hann athugavert. 

Reykjavík, 7. september 1970. 

Jón Sigurðsson. Björn Hermannsson. 

Utkomið í A-deild Stjórnartíðinda 1970. 

Lög um tollskrá o. fl., undirskrifuð af forsetanum 11. febrúar 1970, nr. 1. 
Lög um breyting á lögum nr. 59 28. maí 1969, um tollheimtu og tolleftirlit. 

undirskrifuð af forsetanum 11. febrúar 1970, nr. 2. 
Lög um: breyting á lögum nr. 10 22. marz 1960, um söluskatt, sbr. lög nr. 61 24. 

des. 1964, um breyting á þeim lögum, undirskrifuð af forsetanum 11. febrúar 1970, 

nr. ð. 
Lög um breyting á lögum nr. 79 31. des. 1968, um ráðstafanir í sjávarútvegi 

vegna breytingar gengis íslenzkrar krónu, undirskrifuð af forsetanum 3. febrúar 
1970, nr. 4. 

Lög um breyting á framfærslulögum, nr. 80 5. júní 1947, undirskrifuð af for- 
setanum 9. febrúar 1970, nr. 5. 

Lög um breyting á lögum nr. 97 27. des. 1965 um breyt. á lögum nr. 19 10. mai 
1965, um Húsnæðismálastofnun ríkisins, undirskrifuð af forsetanum 9. febrúar 

1970, nr. 6. 
Lög um breyting á lögum nr. 41 2. maí 1968, um verzlunaratvinnn, undirskrif- 

uð af forsetanum 13. febrúar 1970, nr. 7. 
Lög um breyting á lögum nr. 18 51. maí 1927, um iðju og iðnað, undirskrifuð 

af forsetanum 13. febrúar 1970, nr. 8. 
Lög um Iönþróunarsjóð, undirskrifuð af forsetanum 13. febrúar 1970, nr. 9.
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Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis, undirskrifað af forsetanum 3. febr- 
úar 1970, nr. 10. 

Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um almannatryggingar, og lög- 

um nr. 83 29. des. 1967, undirskrifuð af forsetanum 18. marz 1970, nr. 11. 

Lög um menntaskóla, undirskrifuð af forsetanum 25. marz 1970, nr. 12. 
Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breyting á reglugerð fyrir Háskóla 

Íslands, nr. 76/1958, með áorðnum breytingum. undirskrifuð af menntamálaráð- 
herra 13. febrúar 1970, nr. 13. 

Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breyting á reglugerð fyrir Háskóla 
Íslands, nr. 76/1958, með áorðnum breytingum, undirskrifuð af menntamálaráð- 
herra 13. febrúar 1970, nr. 14. 

Forsetabréf um að kveðja Alþingi til framhaldsfundar, undirskrifað af forset- 
anum 21. febrúar 1970, nr. 15. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Akureyrarkaupstað jörðina 
Ytra-Krossanes, Akureyri, undirskrifuð af forsetanum 18. marz 1970, nr. 16. 

Lög um breyting á lögum nr. 96 22. des. 1965, um ráðstafanir til að bæta fjár- 

hag Rafmagnsveitna ríkisins, undirskrifuð af forsetanum 20. marz 1970, nr. 17. 
Lög um eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum, undirskrifuð af forset- 

anum 3. apríl 1970, nr. 18. 
Lög um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og Sæiss Alu- 

mininm Ltd., um álbræðslu við Straumsvík, undirskrifuð af forsetanum 6. apríl 
1970, nr. 19. 

Lög nm hækkun á bótum almannatrygginga, undirskrifuð af forsetanum 4. 
apríl 1970, nr. 20. 

Lög um breyting á lögum nr. 48 7. maí 1946, um gagnfræðanám, undirskrifuð 
af forsetanum 15. apríl 1970, nr. 21. 

Lög nm heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyðijörðina Krossaland í Bæjar- 
hreppi, Austur-Skaftafellssýslu, undirskrifuð af forsetanum 16. apríl 1970, nr. 22. 

Vegalög, undirskrifuð af forsetanum 16. apríl 1970, nr. 23. 
Lög um æskulýðsmál, undirskrifuð af forsetanum 17. apríl 1970, nr. 24. 

Lög um breyting á lögu mum tilbúning og verzlun með ópíum o. fl., nr. 14 20, 
júní 1923, undirskrifuð af forsetanum 18. apríl 1970, nr. 25. 

Lög um ráðstöfun á Minningarsjóði Jóns Sigurðssonar frá Gautlöndum, undir- 

skrifuð af forsetanum 20. apríl 1970, nr. 26. 
Lög um endurhæfingu, undirskrifuð af forsetanum 27. apríl 1970, nr. 27. 
Lög um heimild til hækkunar kvóta og framlags Íslands við Albjóðagjaldeyris- 

sjóðinn og Alþjóðabankann, undirskrifuð af forsetanum 28. apríl 1970, nr. 28. 
Lög um breyting á lögum nr. 40 30 apríl 1963, um almannatryggingar, undir- 

skrifuð af forsetanum 27. apríl 1970, nr. 29. 
Lög nm Húsnæðismálastofnun ríkisins, undirskrifuð af forsetanum 12. maí 

1970, nr. 30. 
Lög um dýralækna, undirskrifuð af forsetanum 5. maí 1970, nr. 31. 
Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um almannatryggingar, undir- 

skrifuð af forsetanum 6. maí 1970, nr. 32. 
Lög um breyting á lögum nr. 75 13. maí 1966, um Fiskveiðasjóð Íslands, undir- 

skrifuð af forsetanum 8. maí 1970, nr. 33. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán vegna Framkvæmdaáætl- 

unnar fyrir árið 1970, undirskrifuð af forsetanum 8. maí 1970, nr. 34. 
Lög um skipun prestakalla og prófastsdæma og nm kristnisjóð, undirskrifuð 

af forsetanum 9. maí 1970, nr. 35. 
Lög um leigubifreiðar, undirskrifuð af forsetanum 9. maí 1970, nr. 36.
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Lög um skipan gerðardóms í kjaradeiln atvinnuflugmanna og flugvélst jóra 
og íslenzkra flugfélaga, undirskrifuð af forsetanum 9. maí 1970, nr. 37. 

Lög um breyting á lögum nr. 53 5. júní 1957, um lax- og silungsveiði, undir- 
skrifuð af forsetanum 11. maí 1970, nr. 38. 

Lög um gæðamat á æðardún, undirskrifuð af forsetanum 11. maí 1970, nr. 39. 
Lög um kanp á sex skuttogurum, undirskrifuð af forsetanum Í. maí 1970, 

nr. 40. 
Lög um veitingu rikisborgararéttar, undirskrifuð af forsetanum 12. maí 1979, 

nr. 41. 
Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um almannalryggingar, undir- 

skrifuð af forsetanum 12. maí 1970, nr. 42. 
Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um almannatryggingar, undir- 

skrifuð af forsetanum 12. maí 1970, nr. 43. 

Lög um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 1956, um atvinnuleysistryggingur, 
undirskrifuð af forsetanum 12. maí 1970, nr. 44. 

Lög um breyting á lögum nr. 66/1917, um gjöld til holræsa og gangslétta á 
Akureyri, undirskrifuð af forsetanum 12. maí 1970, nr. 45. 

Lög um Fjárfestingarfélag Íslands hf., undirskrifuð af forsetanum 6. maí 1970, 
nr. 46. 

Lög um Útflutningslánasjóð, undirskrifuð af forsetanum 8. maí 1970, nr. 47. 
Lög um breyting á lögum nr. 90 7. okt. 1965, um tekjuskatt og eignarskatt, 

undirskrifuð af forsetanum 12. maí 1970, nr. 48. 
Forsetabréf um þinglausnir, undirskrifað af forsetanum 4. maí 1970, nr. 49. 
Lög um skipamælingar, undirskrifuð af forsetanum 12. maí 1970, nr. 50. 
Lög um siglingamálastofnun ríkisins, undirskrifuð af forsetanum 12. maí 1970, 

nr. öl. 
Lög um eftirlit með skipum, undirskrifuð af forsetanum 12. maí 1970, nr. 52. 
Lög um skráningu skipa, undirskrifuð af forsetanum 12. maí 1970, nr. 53. 

Lög um Þreyting á lögum nr. 65 13. maí 1966, um hægri handar umferð, undir- 
skrifuð af forsetanum 12. maí 1970, nr. 54. 

Lög um breyting á umferðarlögum. nr. 40 23. apríl 1968. undirskrifuð af for- 
setanum 12. maí 1970, nr. 55. 

Lög um framkvæmd alþjóðasamnings nm fiskveiðar í Norðvestur Atlantshafi, 
undirskrifuð af forsetanum 12. maí 1970, nr. 56. 

Lög um breyting á lögum nr. 77 5. júní 1947, um félagsheimili, undirskrifuð af 
forsetanum 12. maí 1970, nr. 57. 

Lög um skemmtanaskatt, undirskrifuð af forsetanum 192. maí 1970, nr. 58. 

Lög um breyting á lögum nr. 78 28. april 1962, um lifeyrissjóð togarasjómanna 
og undirmanna á farskipum, undirskrifuð af forsetanum 12. maí 1970, nr. 59. 

Lög um tryggingardeild útflutningslána við Ríkisábyrgðasjóð, undirskrifuð af 
forsetanum 12. maí 1970, nr. 60. 

Lög um breyting á lögum nr. 47 11. júní 1960, um tollvörugeymslur o. fl., undir- 
skrifuð af forsetanum 12. maí 1970, nr. 61. 

Fjáraukalög fyrir árið 1968, undirskrifuð af forsetanum 12. maí 1970, nr. 62. 
Lög um skipan opinberra framkvæmda, undirskrifuð af forsetanum 12. maí 

1970, nr. 63. 
Lög nm ráðstafanir vegna flutninga sjósaltaðrar og ísvarinnar síldar af fjar- 

lægum miðum sumurin 1969 og 1970. undirskrifuð af forsetanum 12. maí 1970. 
nr. 64. 

Lög um breyting á lögum nr. 75 1962, um Stofnlánadeild landbúnaðarins, 
landnám. ræktun og byggingar í sveitum, undirskrifuð af forsetanum 12. maí 1970, 
nr. 65.
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Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Gísla Jónssyni, bónda á Engi- 
mýri, eyðijörðina Fagranes í Öxnadalshreppi, undirskrifuð af forsetanum 19. maí 
1970, nr. 66. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Eystra-Stokkseyrarsel og hluta 
af Vestra-Stokkseyrarseli í Stokkseyrarhreppi, undirskrifuð af forsetann 12. maí 
1970, nr. 67. 

Lög um breyting á lögum nr. 74 28. maí 1969, um breyting á lögum nr. 77 28. 
apríl 1962, um aflatryggingasjóð sjávarúlvegsins, undirskrifuð af forsetanum 12. 
maí 1970, nr. 68. 

Lög um breyting á lögum nr. 51 frá 10. júní 1964, um tekjustofna sveitar- 

félaga, undirskrifuð af forsetanum 19. maí 1970, nr. 69. 
Lög um sameiningu sveitarfélaga, undirskrifuð af forsetanum 19. maí 1970, 

nr. 70. 
Lög um Alþýðubankann hf.. undirskrifuð af forsetanum 12. maí 1970, nr. 71. 

Lög um breyting á lögum nr. 82 frá 29. des. 1967, um Bjargráðas jóð Íslands. 

undirskrifuð af forsetanum 30. apríl 1970, nr. 72. 
Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 4 28. febrúar 1966. um útflntnings- 

gjald af sjávarafurðum. undirskrifuð af forsetanum 1. júní 1970, nr. 73. 
Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 74 28. maí 1969. um breyting á lögum 

nr. 7í 28. apríl 1962, um aflatryggingasjóð sjávarútvegsins. undirskrifuð af for- 
setanum 1. júní 1970, nr. 74. 

Bráðabirgðalög um stöðvun verkfalls stýrimanna, vélstjóra, loftskeytamanna 
og bryta á íslenzkum farskipum, undirskrifuð af forsetanum 30. júní 1970, nr. 75. 

Lög um lax- og silungsveiði, undirskrifuð af forsetanum 25. júní 1970, nr. 76. 
Lög um tilbúning og verzlun með ópíum o. fl., undirskrifuð af forsetanum 16. 

júní 1970, nr. 77. 
Lög um lífeyrissjóð sjómanna, undirskrifuð af forsetanum 10. ágúst 1970, 

nr. 78. 
Auglýsing um breyting á skipting starfa ráðherra skv. auglýsingu nr. 97 /1969, 

undirskrifuð af forsætisráðherra, 10. júlí 1970, nr. 79. 

Bráðabirgðalög um breyting á lögum um Kirkjuþing og kirkjuráð íslenzku 
þjóðkirkjunnar, nr. 43 3. júní 1957, undirskrifuð af forsetanum 9. júlí 1970. nr. 80. 

Auglýsing um staðfesting forseta Íslands, á breytingu á reglugerð nr. 76/1958 
fyrir Háskóla Íslands, með áorðnum breytingum, undirskrifuð af menntamálaráð- 
herra 13. júlí 1970, nr. 81. 

Lög um læknishéraðasjóði, undirskrifuð af forsetanum 24. júlí 1970, nr. 82. 
Bráðabirgðalög um breytinga á lögum nr. 68 10. október 1967 um Iðnlánasjóð. 

undirskrifuð af forsetanum 31. júlí 1970, nr. 83. 
Lög um Háskóla Íslands. undirskrifuð af forsetanum 19. ágúst 1970, nr. 84. 
Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 84/1970, nm Háskóla Íslands. undir- 

skrifuð af forsetanum 21. ágúst 1970, nr. 85. 
Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breyting á reglugerð fyrir Háskóla 

Íslands, nr. 76/1958. með áorðnum breytingum. undirskrifuð af menntamálaráð- 

herra 8. júní 1970, nr. 886. 
Lög um gjöld til holræsa, aanastétta og varanlegs slitlags á götum á Aknreyri. 

undirskrifuð af forsetanum 6. ágúst 1970, nr. 87. 
Bráðabirgðalög nm viðbótarríkisábyrgð vegna Landsvirkjunar. undirskrifuð af 

forsetanum 1. september 1970, nr. 88. 
Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. undirskrifuð af 

forsætisráðherra 2. september 1970, nr. 89. 

Stjórnartíðindi B 7, nr. 170—-207. Útgáfudagur 2. október 1970. 
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21. september 1970. 599 Nr. 208. 

REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Fremri-Torfustaðahreppi, Vestur-Húnavatnssýslu. 

Fasteignaskatt samkvæmt 3. gr. laga nr. 51 10. júní 1964 skal innheimta með 

200% álagi í Fremri-Torfustaðahreppi, Vestur-Húnavatnssýslu. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt ó. gr. laga nr. ól 10. júni 1961, 

til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. september 1970. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

30. september 1970. Nr. 209. 

REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Skarðshreppi, Skagafjarðarsýslu. 

Fasteignaskatt samkvæmt 3. gr. laga nr. 51 10. júní 1964 skal innheimta með 

200% álagi í Skarðshreppi, Skagafjarðarsýslu. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt 5. gr. laga nr. öl 10. júní 1964, 

til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreyni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. september 1970. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. nu 
Gunnlaugur Þórðarson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 210. 600 10. október 1970. 

REGLUGERÐ 

um greiðslur sjúkratryggðra til samlagslækna. 

1. gr. 
Samlagsmenn í sjúkrasamlögum skulu greiða samlagslækni sínum eða lækni, 

sem í stað hans kann að koma, samkvæmt samningum hlutaðeigandi samlags, kr. 
30.00 fyrir hvert viðtal á lækningastofu og kr. 70.00 fyrir hverja vitjun læknis til 
sjúklings. Þar sem samið er um greiðslu læknishjálpar miðað við hvert unnið verk, 
dregst gjald þetta frá umsömdu gjaldi fyrir viðtöl og vitjanir. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 49. gr. almannatryggingalaga nr. 
40 30. apríl 1963, sbr. lög nr. 94 20. desember 1966 og öðlast gildi hinn 10. október 
1970. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 10. október 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. ÍR 

Páll Sigurðsson. 

Nr. 211. 19. október 1970. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 301 10. desember 1969, 

um fasteignamat og fasteignaskráningu. 

1. gr. 
= 

Í stað orðanna: „81. des. 1968“ í 5. mgr. 7. gr. og 1. mgr. 8. gr. komi: um ára- 
mót 1969/70. 

2. gr. 
teglugerð þessi, sem öðlast gildi þegar í stað, er sett skv. lögum nr. 28 29. april 

1963, um fasteignamat og fasteignaskráningu. 

Fjármálaráðuneytið, 19. október 1970. 

Magnús Jónsson. nn 

Jón Sigurðsson. 

Stjórnartíðindi B 8, nr. 208--211. Útgáfudagur 22. október 1970. 
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GJALDSKRÁ OG REGLUR 

fyrir Landssímann. 

I. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við handvirkar stöðvar, 

sbr. þó MI. kafla um notendasíma í sveitum. 

A. Stofngjald. 

1. Fyrirlínu með 1 venjulegu talfæri ........0.0000%0 0... kr. 6000.00 
2.  — hvert venjulegt aukatalfæri í sómuibúð ..............0....... — 1800.00 
3.  —  aukabjöllu (venjulega) ............0.0%.0 00 en nn nn — 600.00 
4.  —- tengil (með rafvökum) .........00...0 00... —-  550.00 

Stofngjöld fyrir miðstöðvarborð verða ákveðin af póst- og símamálastjórninni í 
hvert skipti eflir gerð borðanna og stærð. Svo er og um önnur tæki og aðrar gerðir 

símabúnaðar en hinar venjulegu, sem að framan greinir. 
Ofannefnd gjöld eru lágmarksgjöld. Ef nýlagnir krefjast tiltölulega mikils kostn- 

aðar að dómi póst- og símamálastjórnarinnar, svo sem nýrra staura, nýrra jarðsíma, 
nýs skiptiborðs eða vegna rúmleysis á stauraröðum eða í stöðvarskiptiborðum, verða 
gjöldin ákveðin af póst- og simamálastjórninni í hvert skipti. 

Stofngjöld greiðist fyrir fram, að jafnaði helmingur, þegar símapöntun hefur 
verið tekin til greina og undirbúningsframkvæmdir eru hafnar, og afgangurinn þegar 

síminn er tengdur í samband, og er miðað við þá gjaldskrá, er þá gildir. 
Ofanskráð stofngjöld fyrir aukatalfæri og annan aukabúnað gilda aðeins, þegar 

sami maður eða fyrirtæki hefur búnaðinn. 

B. Afnotagjöld á ársfjórðungi (í kr.) 

I. Fyrir hverja símalínu með venjulegu talfæri. 

Stöðvar 
Afgreiðslutími 

símtala á 2—3 notendur Yfir 3 notendur 
virkum dögum Sérlina á sömu línu á sömu línu 

2 std. 460 370 280 

4 — 620 500 370 

6 — 700 570 420 

8 — 780 630 470 

10 — 850 680 500 

12 — 870 100 530 

14 — 910 720 550 

I6 — 940 760 570 

24 — 1000 800 600 

Bikisprentsmiðjan Gutenberg
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Ef afgreiðslutími stöðvar er lengdur frá því, sem að framan getur, bætist við 
ársfjórðungsgjaldið fyrir hverja % klukkustund til viðbótar, upphæð sem svarar 
fjórðungi af mismun milli flokka fyrir sérlínu, en hlutfallslega lægra, ef fleiri eru 
á línu. 

1. Fyrir aukabúnað. 

1. Fyrir hvert venjulegt aukatalfæri í sömu íbúð .................. kr. 250.00 
2. — — — -— annars staðar í sama húsi ...... — 370.00 
3. — — — — í öðru húsi verður ákveðið í 

hverju tilfelli með hliðsjón af línulengd og kostnaði. 
4.  — hverja venjulega aukabjöllu í sama húsi .................... —  35.00 
5.  — hvern tengil (með rafvökum) ...............00 00. —  40.00 

Afnotagjöld þan, sem talin eru í 2., 3., 4. og 5. lið hér að framan, gilda því að- 
eins, að sami maður eða sama fyrirtæki hafi öll áhöldin. 

Ill. Almenn ákvæði. . | 

Ofannefnd afnotagjöld fyrir 1 línu með 1 talfæri og fyrir aukatalfæri hækka um 
45% hjá hvers konar atvinnu- og verzlunarfyrirtækjum og hjá einstökum atvinnu- 
rekendum og öðrum mönnum, sem að áliti símstjóra nota símann sérstaklega mikið. 
Þessi hækkun gildir þó ekki á stöðvum með afgreiðslutíma undir 10 klst. á virkum 
degi. 

Afnotagjald fyrir talsíma greiðist fyrir fram fyrir einn ársfjórðung í senn, og eru 
gjalddagar 1. virkan dag í janúar, apríl, júlí og október. Þegar um nýtt samband er 
að ræða fer hæð gjaldsins í fyrsta sinn eftir því, hve langur tími er eftir af ársfjórð- 
ungi þeim, sem stendur yfir, þegar símasambandið er opnað, og telst þá hluti úr 
mánuði sem heill mánuður. 

Afnotagjald reiknast af símanum frá þeim tíma er landssíminn er reiðubúinn 
að tengja hann við, þótt notandinn af einhverjum ástæðum vilji ekki taka við hon- 
um strax. 

Afnotagjöld fyrir miðstöðvarborð og tilheyrandi lagnir, svo og annan símabúnað 
en að framan greinir, eru ákveðin af póst- og símamálastjórninni hverju sinni. 

C. Gjald fyrir flutning á venjulegum talsímatækjum. 

1. Milli húsa við sömu símstöð, fyrir hvert talfæri með línu ........ kr. 3000.00 

2. Innanhúss, á aðaltalfæri, aukatalfæri, aukabjöllu eða tengli. 

a. Í sömu íbúð eða innan 20 m fjarl. á sömu hæð ..........0...... — 500.00 
b. Annars staðar í sama húsi á aðaltalfæri og aukatalfæri ........ —- 1000.00 

3. Frá húsi á svæði annarrar handvirkrar símstöðvar ................ — 4000.00 

Ofannefnd gjöld, sem nefnd eru undir B og C, eru lágmarksgjöld. Ef nýlagnir 
krefjast tiltölulega mikils kostnaðar að dómi póst- og símamálastjórnarinnar, svo 

sem nýrra staura, nýrra jarðsíma, nýs skiptiborðs eða vegna rúmleysis á stauraröð- 
um eða í stöðvarskiptiborðum, verða gjöldin ákveðin af póst- og símamálastjórn- 
inni í hvert skipti. 

Flutningsgjöld greiðist fyrir fram áður en verkið er hafið. 
Sé sími fluttur á sama ári og hann er settur upp, eða oftar en einu sinni á sama 

ári, og aðeins er um nýja innanhússlögn að ræða og ekki neinn óvenjulegan kostnað, 
má lækka flutningsgjaldið (milli húsa) niður í allt að kr. 1800.00
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Ð. Viðtökugjald og gjald fyrir númeraskipti. 

Flytji einhver í hús og taki samtímis við síma af öðrum manni, sem hættir að 

vera símnotandi og án breytinga á símalögn, greiðist sama gjald og fyrir flutning 

milli húsa, þó hvorki af tengli né aukabjöllu. 

Viðtökugjald lækkar ofan í kr. 600.00 af heimilissíma, þegar barn eða tengda- 

barn tekur við símanum af foreldri og gagnkvæmt. Sama gildir um systkini. 

Óski símnotandi að skipta um símanúmer og verði það samþykkt, er gjald 

fyrir slík númeraskipti kr. 1200.00. 
Viðtöku- og flutningsgjald fyrir miðstöðvarborð og önnur áhöld, sem ekki eru 

nefnd hér að framan, verður ákveðið af póst- og símamálastjórninni í hvert skipti. 

E. Tengigjald. 

Fyrir hvert talsímaáhald á einkalínu, sem stendur í sambandi við landssíma- 

stöð, greiðist tengigjald, sem nemur 60% af afnotagjaldi fyrir sérlinu frá sömu stöð. 

F. Leigutími og uppsögn. 

1. Skemmsti leigutími talsímatækja er 12 mánuðir og telst frá byrjun næsta mán- 

aðar frá þeim tíma, sem landssíminn er reiðubúinn að koma símasambandi á. AÐ 

skemmsta leigutíma liðnum má segja sambandinu upp um mánaðamót með 

minnst Í mánaðar fyrirvara, og skal það gert skriflega. 

9. Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar um bráðabirgðasíma er að ræða, má 

þó leigja not af síma e. þ. 1. fyrir lægra gjald en venjulegt árlegt afnotagjald, 

og ákveðst gjaldið þá í hverju tilfelli af póst- og símamálastjórninni með tilliti 

til aðstæðna. 

II. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við sjálfvirkar stöðvar. 

A. Stofngjald. 

1. Fyrir Í línu með talfæri ..........0.0000 0000 nenn nan kr. 7500.00 

9. — 1 venjulegt aukatalfæri í sömu íbúð (ekki hægt að tala á milli) — 1800.00 

3 — 1 venjulegt aukatalfæri annars staðar í sama húsi með snara 

(hægt að tala á milli) ........0002200 0000 nn — 2700.00 

4. — venjulega aukabjöllu .........0..2..000000 en nn nn — 600.00 

5. — tengil .........2200000 ner —  500.60 

Stofngjöld fyrir aukatalfæri í öðrum húsum og fyrir miðstöðvarborð verða 

ákveðin af póst- og símamálastjórninni í hvert skipti. Svo er og um önnur tæki og 

aðrar gerðir símabúnaðar en að framan greinir með hliðsjón af línulengd og 

kostnaði. 
Framangreind gjöld miðast við síma innan marka samfelldrar þéttrar byggðar 

út frá hlutaðeigandi símstöð, samkvæmt nánari ákvörðun póst- og símamálastjórn- 

arinnar. Þó greiðist aukagjald þegar leggja á síma í hús, sem stendur meira en ö0 

metra frá aðalvegi, þar sem aðaljarðsímar liggja. 

Utan þessara marka greiðist aukastofngjald af línuleiðinni frá nefndum mörk- 

um og til hlutaðeigandi notanda. Nefnd aukagjöld eru ákveðin af póst- og símamála- 

stjórninni í hvert skipti. 

Hluti af stofngjaldi — að jafnaði helmingur — greiðist fyrir fram, þegar símapönt- 

un hefur verið tekin til greina og undirbúningsframkvæmdir eru hafnar, og afgangur- 

inn þegar síminn er tengdur í samband, og er miðað við þá gjaldskrá, er þá gildir.
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Þegar handvirkum sima er breytt í sjálfvirkan síma, má krefjast aukastofn- 
gjalds, sem svarar hálfum mismun á stofngjaldi við sjálfvirkan og handvirkan síma. 

Olanskráð stofngjöld fyrir aukatalfæri og annan aukabúnað gilda aðeins, þegar 
sami maður eða fyrirtæki hefur búnaðinn. 

Þegar símnotandi segir upp síma frá einni símstöð og óskar samtímis eftir nýj- 
um síma við aðra símstöð (afnotagjaldsgreiðsla falli ekki niður á tímabilinu), eða 
með öðrum orðum flytur til annarrar símstöðvar, getur póst- og símamálastjórnin 
lækkað stofngjald hans á nýja staðnum eftir aðstæðum, þó ekki niður fyrir venju- 
legt flutningsgjald þar. 

B. Afnotagjald. 

Afnotagjöldin greiðist ársfjórðungslega fyrir fram, og miðast þan að jafnaði 
við notkun símans næsta eða næstsíðasta ársfjórðung á undan. 

Þó má þegar sérstaklega stendur á, vegna tilfærslu á greiðslumánuði ársfjórð- 
ungsgjalda, krefjast afnotagjalda 1—2 mánuði fram í tímann, þegar tilfærsla fer 
fram. 

Afnotagjald reiknast af símanum frá þeim tíma er landssíminn er reiðubúinn 
að tengja hann við, þótt notandinn af einhverjum ástæðum vilji ekki taka við hon- 
um strax. 

1. Ársfjórðungsgjöldin eru: 

a. Kr. 1000.00 að viðbættum kr. 1.90 fyrir hvert teljaraskref umfram 525 á árs- 
fjórðungi. 

b. Fyrir verzlunar- og atvinnusíma greiðist aukalega kr. 350.00 á ársfjórðungi. 
Hjá notendum, sem hafa 2 eða fleiri línur í miðstöðvarborðsreit stöðvarinnar, 

er flokkunin miðuð við meðalsamtalafjölda á línunum. Þeir, sem hafa tvö eða 
fleiri samfelld númer í miðstöðvarborðsreit, en ekkert miðstöðvarborð, greiða 
aukagjald, sem póst- og símamálastjórnin ákveður. 

Framangreind gjöld miðast við síma innan marka samfelldrar þéttrar 
byggðar út frá hlutaðeigandi símstöð, samkvæmi nánari ákvörðun póst- og 
símamálastjórnarinnar. 

Utan þessara marka greiðist fjarlægðargjald af línuleiðinni frá nefndum 
mörkum og til hlutaðeigandi notanda. 

Póst- og simamálastjórninni er heimilt að synja þeim um síma eða að loka 
símum þeirra um stundarsakir eða að fullu, sem eftir athugun og að dómi hennar 
hafa verulega slæm áhrif á afgreiðslu sjálfvirku símstöðvarinnar, eða ef sími 
þeirra er misnotaður svo sem með endurteknum gabbhringingum eða öðrum 
truflunum. 

Sé lína einhvers notanda óhæfilega oft á tali að dómi póst- og símamála- 
stjórnarinnar, getur stofnunin krafizt þess, að notandinn fallist á lagfæringar 
eða greiði aukagjald. 

Notendur mega ekki selja eða leigja afnot af símum þeim, er þeir hafa, án 
sérstaks leyfis frá póst- og símamálastjórninni, sem ákveður gjaldið. 

2. Ársfjórðungsgjald. 
Fyrir 1 venjulegt aukatalfæri í sömu íbúð (ekki hægt að tala á milli) kr. 140.00 

— 1 venjulegt aukatalfæri annars staðar í sama húsi með snara 
(hægt að tala á milli) ..............0 00 -— 945.00 

— Í venjulegt aukatalfæri í öðru húsi innan Í km fjarlægðar 
frá símstöð, en annars bætist línuleiga við skv. VINI kafla B — 575.00 

— Ttengil............... 0000. —  25.00 
— venjulega aukabjöllu ..............0..2200 0... —  35.00
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3. Afnotagjöld fyrir þá notendur, sem hafa nú miðstöðvarborð, reiknast ársfjórð- 

ungslega þannig. 

a. Línugjald frá símstöð til miðstöðvarborðs eftir samlalafjölda samkvæmi 

ákvæðum í 1. lið. 
b. Miðstöðvarborðsgjald fyrir hvert númer í borðinu: 

kr. 115.00 fyrir handvirk borð (CB). 

— 300.00 fyrir sjálfvirk borð (PABX). 

Gjöld þessi eru miðuð við venjulega gerð miðstöðvarborða. 

c. Talfæragjald: kr. 250.00 fyrir hvert talfæri í sama húsi, annars bætast við 

línuleigur. 

Afnotagjöld þau, sem talin eru í B. 1., 2. og 3. lið hér að framan, gilda því 

aðeins, að sami maður eða sama fyrirtæki hafi öll áhöldin. 

4. Fyrir ný skiptiborð, önnur tæki, línur eða sérbúnað, en að framan greinir, verða 

afnotagjöldin ákveðin af póst- og símamálastjórninni í hvert skipti. 

C. Flutningsgjald. 

1. Milli húsa á svæði sömu símstöðva, fyrir hvert venjulegt talfæri kr. 3750.00 

(Flutningsgjald greiðist að fullu, enda þótt sími sé fyrir í því 

húsi, sem flutt er í.) 

9. Innanhúss, á aðaltalfæri, aukatalfæri, aukabjöllu eða tengli: 

a. Milli herbergja í sömu íbúð eða innan 20 m fjarlægðar á sömu hæð — 500.00 

b. Annars staðar í sama húsi á aðaltalfæri og aukatalfæri ........ — 1000.00 

3. Frá húsi á svæði annarrar sjálfvirkrar símstöðvar ................ — 5000.00 

Sé um óvenjulega kostnaðarsaman flutning að ræða, eða á öðrum áhöldum, sem 

ekki eru nefnd hér að framan, greiðist gjald, sem er ákveðið af póst- og símamála- 

stjórninni. 
Sé sími fluttur á sama ári og hann er settur upp, eða oftar en einu sinni á sama 

ári, innan svæðis sömu símstöðvar, og aðeins er um nýja innanhússlögn að ræða og 

ekki neinn óvenjulegan kostnað, má lækka flutningsgjaldið (milli húsa) niður í 

allt að kr. 1800.00, ef flutt er innan 6 mánaða, en í allt að kr. 2400.00 ef 6—12 mán- 

uðir líða á milli. 

D. Viðtökugjald og gjald fyrir númeraskipti. 

Flytji einhver í hús og taki samtímis við síma af öðrum manni, sem hættir 

að vera símnotandi og án breytinga á símalögn, greiðist sama gjald og fyrir flutn- 

ing milli húsa, þó hvorki af tengli né aukabjöllu. 

Viðtökugjald lækkar ofan í kr. 600.00 af heimilissíma, þegar barn eða tengda- 

barn tekur við símanum af foreldri og gagnkvæmt. Sama gildir um systkini. 

Óski símnotandi að skipta um símanúmer og verði það samþykkt, er gjald 

fyrir slík númeraskipti kr. 1200.00. 

Viðtöku- og flutningsgjald fyrir miðstöðvarborð og önnur áhöld, sem ekki eru 

nefnd hér að framan, verður ákveðið af póst- og símamálastjórninni í hvert skipti. 

E. Leigutími og uppsögn. 

1. Skemmsti leigutími talsímatækja er 12 mánuðir og telst frá byrjun næsta mán- 

aðar frá þeim tíma, sem landssíminn er reiðubúinn að koma símasambandi á. 

Að skemmsta leigutíma liðnum má segja sambandinu upp um mánaðamót með 

minnst Í mánaðar fyrirvara, og skal það gert skriflega. 

9. Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar um bráðabirgðasíma er að ræða, má 

þó leigja afnot af síma e. þ. 1. fyrir lægra gjald en venjulegt árlegt afnotagjald, 

og ákveðst gjaldið þá í hverju tilviki af póst- og símamálastjórninni með tilliti 

til aðstæðna.
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HI. KAFLI 

Notendasímar landssímans í sveitum. 

Um notendasima landssímans á ábýlisjörðum í sveitum gilda eftirfarandi al- 
mennar reglur: 

1. 

10. 

Stofngjald fyrir hvern handvirkan síma er kr. 4200.00. Sé um sérstaklega örð- 
ugar eða kostnaðarsamar lagnir að ræða, ákveðst stofngjaldið af póst- og síma- 
málastjórninni í hvert skipti eða eftir samkomulagi. 
Stofngjald fyrir sjálfvirka síma sama og í EH. kafla A, en þó með 20% afslætti, 
ef 2—3 eru saman um línu, en 40% afslætti, ef þeir eru fleiri um línuna. 

Landssíminn viðheldur og rekur símana, en símanotendur greiði til lands- 
símans ársfjórðungslega sem hér segir: 
a. Fyrir hvern handvirkan síma í sambandi við: 

Stöðvar 
Afgreiðslutími 

á virkum dögum 

2 SEÁ. 2... kr. 230.00 
ER —- 290.00 
G RIÐ — 360.00 

BS FIRIR — 420.00 

10 — 440.00 
12 2... —- 450.00 
14 — ..... FI „2... — 480.00 
16 — ..... FI BIÐ — 500.00 

2 -— 590.00 

b. Fyrir hvern sjálfvirkan síma greiðist sama gjald og um getur í II. kafla B. 
Síminn fylgir jörðinni, og má ekki rifta því. Nýr ábúandi á jörðinni þarf ekkert 
viðtökugjald að greiða til landssímans. 
Flutning á símanum, ef notandi óskar, greiði hann eftir reikningi. Þegar um 
flutning vegna nýbyggingar er að ræða, getur þó komið til mála, að landssím- 
inn beri nokkurn hluta kostnaðarins. 
Leggist jörð í eyði eða ef ábúandi vill ekki hafa símann, má taka hann burtu. 
Linuna skal þó ekki taka niður á fyrsta ári, ef líkur benda til, að jörðin verði 
aftur byggð eða ábúendaskipti verði. 
Við nýlagningu annist hlutaðeigendur á sinn kostnað flutning efnis frá skips- 
hlið á Eimskipafélagshöfn út á línustæðið, svo og dreifingu efnisins þar. 
Símanotendur eru að sjálfsögðu háðir sömu reglum og venjum, sem almennt 
gilda um meðferð símatækja og starfrækslu notendasíma. 
Landssíminn hefur að sjálfsögðu, hvenær sem er, heimild til að fjölga símum 
út frá notendasímalínum eða í framhaldi af þeim. 
Stofngjöld greiðist fyrir fram og eigi síðar en þegar síminn er tengdur í sam- 
band. Afnotagjald greiðist fyrir fram fyrir einn ársfjórðung í senn, og eru gjald- 
dagar 1. virkan dag í janúar, apríl, júlí og október. 

Þegar um nýtt gjald er að ræða, fer hæð gjaldsins í fyrsta sinn eftir því, 
hve langur tími er eftir af ársfjórðungnum, sem stendur yfir, Þegar símasam- 
bandið er opnað, og telst þá hluti úr mánuði sem heill mánuður. 
Undir ákvæði þessa kafla gjaldskrárinnar falla símar bænda í sveitum almennt, 
nema þeirra, sem búa í hverfum, þorpum eða kauptúnum eða í nágrenni þeirra 
og hafa síma á sérstakri línu eða fáir saman á línu; en um síma þeirra for eftir 
ákvæðum Í. eða 11. kafla eftir því, sem við á, allt samkvæmt ákvörðun póst- og 
símamálastjórnarinnar. Þannig greiðist afnotagjald fyrir síma í sumarbústöð-
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um, veiðiskálum, íþróttaskálum, héraðsskólum, gisti- og veitingastöðum, hjá 
iðnrekendum, atvinnurekendum eða verzlunum o. s. Írv., samkvæmi 1. eða 1Í. 
katla, en ekki samkvæmt þessum kafla. Um síma hjá öðrum aðilum eða stofn- 
unum í sveit, eða þar sem sérstaklega stendur á, fer í hvert skipti eftir ákvörðun 
póst- og símamálastjórnarinnar eða eftir samkomulagi. 

  

IV. KAFLI 

Radíótæki. 

Á. Almenn ákvæði. 

Hver þr sem óskar að starfrækja radíótæki á landi, sjó eða í lofti, innan ís- 
lenzks lögsagnarumdæmis, skal senda póst- og símamálastjórninni skriflega um- 
sókn um leyfi til þess, ásamt nauðsynlegum upplýsingum um tækin og tilgang 
notkunar. Þetta gildir þó ekki um viðtæki fyrir útvarp, sem er skráð hjá Ríkis- 
útvarpinu. Verði slíkt leyfi veitt, er það gert með leyfisbréfi, þar sem tilgreind 
eru skilyrði fyrir leyfinu, leyfistimi 9 fi. Fyrir hvert leyfisbréf komi ákveðið 
gjald, samkvæmt IV. kafla A. 12., skal gjaldið greitt við afhendingu leyfisbréfs. 
Póst- og símamálastjórnin sér um eftirlit með notkun sendistöðva og lætur 
skoða þær að jafnaði einu sinni á ári. Fyrir þetta greiðist árlegt eflirlitsgjald, 

samkvæmt IV. kafla A. 12. Ferðakostnað vegna eftirlits þessa ber leyfishafi. 
þesar framkvæma skal skoðun, skal viðkomandi stöðvarvörður sjá um, að 
ægilegt rafmagn sé fyrir hendi, svo prófa megi tækin. Enn fremur getur eftir- 

litsmaðar krafizt þess, að stöð arvörður sé viðstaddur skoðun og til aðstoðar 
eftirlitsmanni sé þess þörf, t. d. við skoðun lífbátasenda og þ. u. 1. Sé stöðvar- 
vörður eða fullgildur staðgengill, að dómi eftirlitsmanns, ekki viðlátinn, þrátt 

fyrir ósk eftirlitsmanns, er honum heimilt að taka sér aðstoðarmann og ber þá 
leyfishafi stöðvarinnar aukakostnað, er af því kann að leiða. Óski leyfishafi 
sendistöðvar aukaskoðunar, einhverra ástæðna vegna, ber honum að greiða 
fyrir framkvæmd hennar aukalega, í samræmi við IV. kafla Á. 12. 
Þeim, sem leyfi fær fyrir sendistöð, ber að sjá um, að enginn starfræki hana, 
nema sá, sem fengið hefur skirteini hjá póst- og símamálastjórninni, er heimili 

honum starfrækslu slíkrar stöðvar (skírteini loftskeytamanns eða talstöðvar- 

varðar). Stöðin er þó ávallt undir yfirumsjón leyfishafa eða fulltrúa hans og 
starfræksla hennar á ábyrgð þeirra. 

Bæði stöðvarverði og leyfishafa eða fulltrúa hans er skylt að undirrita þa 'gnar- 
heit og haga starfrækslunni í einu og öllu samkvæmt fyrirmælum póst- og síma- 
málastjórnarinnar og hlíta þeim ákvæðum og reglum, innlendum og alþjóðleg- 

um, sem settar eru og settar kunna að verða um starfrækslu slíkra stöðva. Verði 
misbrestur á þessu, gelur póst. og símamálastjórnin afturkallað leyfisbréf stöðv- 

arinnar, innsiglað hana eða, sé hún í leigu frá póst- og símamálastjórninni, tekið 

hana Í sína vörzlu. 
Eftirlitsgjald og annar kostnaður, vegna tækjaskoðunar, greiðist í síðasta lagi 
einum mánuði eftir framvísun reiknings. 

Póst- og símamálastjórnin og sérstakir umboðsmenn hennar sjá um uppsetn- 
ingu og viðhaldsþjónustu á öllum sendistöðvum í farartækjum og í landi. Enn 
fremur á þeim viðtækjum og öðrum viðkomandi búnaði, er telst til skyldu- 
búnaðar í skipum. Kostnað vegna uppsetningar og viðhaldskostnaðar ber leyfis- 
hafi. Reikningar, vegna uppsetningar og viðgerða, skulu að jafnaði staðgreið- 

ast, nema sérstaklega hafi verið um reikningsviðskipti samið. 

Gjöld fyrir símtöl, símskeyti og annað það, sem gjaldskylt er og afgreitt er um 
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kerfi póst- og símamálasijórnarinnar, fyrir tilstuðlan stöðvar leyfishafa, eru á 
ábyrgð hans og gre t{ innan 10 daga frá framvísun reiknings. 

Hafi áfallin gjöld, vegna þessarar - | tr, ekki verið greidd á tilsettum tíma, 

er póst- og símamálastjórninni heimilt að innsigla viðkomandi stöð. Um borð í 

skipum skal þetta þó gert þannig, að nola megi stöðina í neyðartilfelli. Enn 

fremur er póst- og simamálastjó ninni heimilt að innheimta þessi gjöld með 
sínareikningum hlutaðeigandi leylishafa, að viðlagðri lokun símans. 

Nú hefur stöð verið innsigluð vegna vanskila eða annarra brota. Skal þá leyfis- 

hafi greiða innsiglisgjald, áður en enduropnun fer fram. Ferðakostnað, vegna 

innsiglunar, ber leyfishafi. 
Framangreindar reglur eiga ekki við um starfrækslu „amatör“-stöðva. Um þá 
starfsemi er fjallað í sérstakri reglugerð. 

Gjöld fyrir leyfisbréf, eftirlit o. fl, eru sem, hér segir á ári: 

a. Leyfisbréf, samanlögð sendiorka yfir 100 wött ................ kr. 600.00 
b. Leyfisbréf, samanlögð sendiorka 100 wöti og minni ............ — -  #00.00 
c. Leyfisbréf vegna „amatör“ stöðva, ásamt upphafsskoðun ...... —  500.00 
d. Leyfisbréf, önnur radíótæki en sendar .......00.00000.... —- 100.00 

e. Eftirlitsgjald árlega, orka aðalsendis yfir 100 wött ............ — 1200.00 
f. Eftirlitsgjald árlega, orka aðalsend!s 100 wöti eða minni ...... — 700.00 

gs. Eftirlitsgjald árlega, fyrir hvern sendi umfram einn á sama stað — 50.00 
h. Eftirlitsgjald árlega, fyrir sendi í bifreið, enda sé komið með bif- 

reiðina til eftirlitsmanns ...............2.000 000 —- 400.00 
i. Eftirlitsgjald fyrir ferðatalstöðvar, enda sé komið með þær til 

eftirlitsmanns .......00.0000. 00 FI —  300.00 
j. Innsiglisgjald (ferða kostnaður ekki innifalinn) .............. — 700.00 
k. Lágmarksgjald fyrir enduruppsetningu sendis ................ — - 700.00 

. Gjald vegna árlegrar framlengingar „amatör“-leyfis .......... -——  200.00 
m. Gjald vegna aukaskoðunar „amatör“-stöðvar ..........0........ — 300.00 

Öll gjöld til póst- og símamálastjórnarinnar, vegna starfrækslu radíótækja, sem 

ekki eru greidd á tilsettum tíma, eru lögtakskræf, samkvæmt 1. gr. laga nr. 29 

frá 16. des. 1885. 
Póst- og símamálastjórnin hefur nokkurt magn talstöðva til leigu eða til sölu, 

samkvæmt nánari ákvörðun hverju sinni. Um kjör fer samkvæmt sérstakri 
gjaldskrá. 

    
    

  

  

B. Radíótæki á leigu. 

Óski einhver að taka á leigu loffskeytastöð eða talstöð og öllum skilyrðum er 

fullnægt, leggur póst- ot símamátastjórnin til sendi - og viðtæki, af þeirri gerð 

tækja, sem eru til leigu á hverjum tíma, og umsækjandi óskar eftir. Tækin eru 

eign pósi- og símamálasljórnarinnar, leigð starfrækjanda á þeim stað eða í því 

farartæki, sem ákveðið er í leyfisbréfinu. Póst- og símamálastjórnin annast 

uppsetningu tækjanna, sem leigutaki greiðir eftir reikningi. Leigutaki skal sjá 

um, að rafmagn með hæfilegri orku og spennu sé fyrir hendi og leitt að tækj- 

unum, svo og um alla trésmíðavinnu og alla aðra vinnu en rafmag gnsuppsetningu 

tækjanna. Einnig skal leigutaki sjá um kaup á rafhlöðum, rafgeymum og 

hleðslubúnaði fyrir þá, kosta uppsetningu hans og lögn frá honum að rafgeymum. 

Fram að Í. janúar 1971 annast Póst- og símamálastjórnin viðhald og ber kostnað 

vegna eðlilegs slits sendi- og viðtækja, að undanskildu viðhaldi loftneta, raf- 
seyma, -afhlaðna, hleðslubúnaða, straumbrevta, lampa og transistora, en kostnað 

af því ber leigutaki. Leigutaka ber að sjá um, að tækin séu vel með farin, þeim 
haldið hreinum og þurrum, svo sem frekast er kostur. Kostnað vegna viðgerða 
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og viðhalds tækjanna, er stafar af slæmri meðferð og vanhirðu þeirra, meðan 
þau eru í vöræzlu leigutaka, ber honum að greiða. 

Eftir Í. janúar 1971 skal leigutaki bera allan viðhaldskostnað og skal hann 

greiddur samkvæmt reikningi. 

Öll radíótæki á leigu frá póst- og símamálastjórninni skulu vera vátryggð, á 
kostnað leigutaka, gegn hvers konar tjóni og á póst- og símamálastjórnin 

beinan rétt til vátrvggingarfjárins, ef tækin eyðileggjast og hlutfallslega fyrir 

skemmdir. Póst- og símamálastjórnin annast vátryggingu allra slíkra tækja, 

nema Í varðskipum og farþega- og/eða vöruflutningaskipum, stærri en 500 
rúmlestir, enda skal leigutaki sjálfur annast vátryggingu tækjanna í þeim skip- 
um. Vátryggingariðgjöld fyrir tæki, sem póst- og símamálastjórnin annast vá- 
tryggingu á, skal leigutaki greiða pósi- og símamálastjórninni samtímis með 
leigu og er lögtaksréttur á þeim eins og á leigunni. 

Stofngjald fyrir radiótæki, skal leigutalkinn greiða áður en uppsetningu þeirra 
er lokið, svo og leigu og vátryggingariðgjald, til næsta gjalddaga. Leiga og vá- 
tryggingariðgjald fyrir talstöðvar greiðist í einu lagi fyrir fram fyrir hvert 
almanaksár og reiknast brot úr ári sem heilt ár, nema fyrsta árið, þá skal brot 

úr ársfjórðungi reiknað sem einn ársfjórðungur. Leiga og válryggingariðgjald 
fyrir loftskeytastöðvar greiðist ársfjórðungslega fyrir fram og reiknast brot úr 
ársfjórðungi sem heill ársfjórðungur. Minnsti leigutimi er 2 ár samfleytt fyrir 
stöðvar 20 watta og minni en 3 ár fyrir stærri stöðvar. 
Þó má stytta þennan minnsta leigutíma, ef sérstaklega stendur á, t.d. ef tækin 
eru ætluð til þjónustu fyrir ákveðið takmarkað verkefni, ferð eða þ. u. 1. Nánar 
er að því vikið síðar. Sömuleiðis má stytta leigutimann, ef nýr eigandi verður 
að farartækinu eða fyrirtækinu, er rekur stöðina og hinn nýi eigandi óskar að 

{ækin verði þar áfram, með honum sem leigutaka. Hinn nýi leigutaki fær þá 
helmings afslátt frá venjulegum stofngjöldum og nefnist gjaldið þá viðtöku- 

gjald. 
Að lágmarks leigutíma lHðnum, er uppsagnarfrestur 3 mánuðir og skal upp- 
sögn vera skrifleg. Leigutaki ber ábyrgð á öllum gjöldum vegna stöðvarinnar, 
þar til uppsagnarfrestur er liðinn. 
Sé ársleiga og ví trygging: ariðgjöld ekki greidd fyrir 1. apríl og ársfjórðungs- 
leiga ekki fyrir 15. hvers fyrsta ársfjórðungsmánaðar, getur póst- og símamála: 
stjórnin: 
a. Innsiglað senditækin, þó þannig að nota megi tækin í neyð, sé um lögboðin 

tæki að ræða. Séu áfallin gjöld ekki greidd innan eins mánaðar frá inn- 
siglun, getur póst- og símamálastjórnin tekið hin leigðu tæki í sína vörzlu. 

bh. Tekið tækin í sína vörzlu, án undangenginnar innsiglunar, sé um ólögboðin 

tæki að ræða. 
Sama gildir ef reikningar fyrir uppsetningu og viðgerðir á radióbúnaði, 

sem framkvæmdar eru af póst- og símamálastjórninni, eru ekki greiddir innan 
loka næsta mánaðar eftir að viðgerð fór fram. 

Fyrir enduropnun innsiglis greiðist innsiglisgjald, og skal sú greiðsla fara 
fram áður en opnað er. Ferðakostnað vegna opnunar innsiglis greiði leigutaki, 

auk innsiglisgjaldsins. Fyrir að flytja stöð á notkunarstað og endurtengja hana, 

greiðist raunverulegur kostnaður, þó miðað við lágmarksgjald. Heimilt er að 
innheimta nefnd talstöðva- og loftskeytastöðvagjöld með símareikningum hlut- 
aðeigandi aðila, að viðlagðri lokun símans. 
Nú óskar einstaklingur eða fyrirtæki að leigja og starfrækja firðtalstöð til við- 

skipta við eigin skip eða báta, þá lætur póst- og símamálastjórnin, að upp- 
fylltum öllum skilyrðum, í té sendi- og viðtæki og sér um uppsetningu á tækj-
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unum. Leigutaki greiðir uppsetningu samkvæmt kostnaðarreikningi, er hann 
tekur við stöðinni. Notkunargjald greiðist eftirá mánaðarlega og miðast við 
dagtaxta, nema sérstakar ástæður séu fyrir hendi og þess vegna öðruvísi ákveðið. 
Uppsögn leigu skal vera skrifleg og með hæfilegum fyrirvara. 

10. Póst- og símamálastjórnin selur á leigu talstöðvar fyrir smábáta (trillubáta). Er 
þar ýmist um ársleigu eða mánaðarleigu að ræða. Um uppsögn slíkrar leigu gilda 
sömu ákvæði og um dagleigu-stöðvarnar. Sömuleiðis hefur póst- og símamála- 
stjórnin til leigu lítil senditæki (walkie-talkie), ætluð til viðskipta um stuttar 

vegalengdir. Tæki þessi eru leigð án rafhlöðu og er lágmarksleigutími 2 vikur, 
annars miðað við mánaðarleigu. Leigutimi telst frá því, að leigutaki tekur við 
tækinu, þar til hann skilar því til póst- og símamálastjórnarinnar. Ber að skila 
tækinu í því ástandi, er það var í er leigutaki tók við því, enda ber hann kostn- 
að af nauðsynlegum lagfæringum. Sömuleiðis ber leigutaka að sjá um vátrygg- 
ingu tækjanna á sinn kostnað. 

11. Pósi- og símamálastjórnin getur, undir sérstökum kringumstæðum, leyft starf- 
rækslu firðtalstöðva á afskekktum bæjum og þá til viðskipta við ákveðnar sím- 
stöðvar. Í slíkum tilfellum fer um gjöld samkvæmt gjaldskrá um sveitasima. 

C. Reglur um starfrækslu talstöðva, sem annast viðskipti við bifreiðar 

eða önnur farartæki á landi. 

1. gr. 

Stöðvar þessar eru með tvennu móti: 
Stöðvar, sem landssíminn starfrækir. 

— —- leigutaki — 5 
> 

2. gr. 
Stöðvarnar eru opnar til takmarkaðra viðskipta á öldutíðnum, sem tilgreindar 

eru í leyfisbréfi. 

3. gr. 
Um talstöðvar leigutaka mega ekki fara fram önnur viðskipti en þau, er bein- 

línis varða atvinnurekstur hans, svo sem: 
a. veðurfréttir og ástand vega, 
b. tilkynningar um komu-og brottfarartíma, 
c. tilkynningar um bilanir eða breytingar á áætlun, 
d. tilkynningar um viðgerðir, áríðandi varahluti eða aðra þjónustu við farstöðv- 

arnar, 
e. tilkynningar varðandi breyttar þarfir farþega og ökumanna, er orsakast af 

óumflýjanlegum breytingum á áætlun. 

Sendendur og viðtakendur skeyta um stöðvar þessar eru eingöngu leigutaki og 
umboðsmenn hans. 

4. gr. 
Skeyti og símtöl, sem ekki falla undir 3. gr., skulu afgreidd um stöðvar lands- 

símans og hið almenna símakerfi. 

5. gr. 
Stöðvarnar skulu starfræktar af talstöðvarvörðum og skulu þeir hafa skírteini 

gefið úl af póst- og símamálastjórninni. Talstöðvarverðir undirrita þagnarheit, en 
auk þess eru allir þeir, er ábyrgð bera á starfrækslu talstöðva, bundnir slíku 
þagnarheiti, enda þótt þeir hafi ekki undirritað það.
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6. gr. 
Skylt er að halda sérstaka radió-dagbók um allt það, er varðar rekstur stöðv- 

anna, svo sem innkomna og útfarna afgreiðslu. 

1. gr. 
Stöðvum þessum er skylt að sinna neyðarþjónustu og þjónustu vegna öryggis 

mannslífa, og má ekki í slíku tilfelli loka slöðvunum fyrr en neyðar- eða öryggis- 

þjónustunni er lokið. 

8. gr. 
Leigutaki ber allan kostnað og alla ábyrgð af starfrækslu stöðvanna. 

Gjöld fyrir viðskipti milli bifreiða (og annarra landfarstöðva) og framan- 
greindra stöðva eru innifalin í leigu senditækja bifreiðanna (landfarstöðvanna), séu 
þau í eigu póst- og símamálastjórnarinnar. Sé sendistöð bifreiðarinnar (landfar- 
stöðvarinnar) eign leyfishafa, greiðir hann viðskiptagjald, sem ákveðið er af póst- 

og símamálastjórninni hverju sinni. 
Gjöld fyrir viðskipti um fjarskiptastöðvar póst- og símamálastjórnarinnar eru 

einnig innifalin í leigunni, ef þau eru innan sama innanbæjarsímakerfis og við- 
komandi fjarskiptastöð, og efnislega samkvæmt 3. gr. þessara reglna. 

Gjöld fyrir viðskipti út fyrir þetta innanbæjarsímakerfi greiðist samkvæmt 

gjaldskrá fyrir langlínuviðskipti. 

V. KAFLI 

Símtalagjöld. 

A. Símtalagjöld innanlands 

eru í höfuðatriðum sem hér segir fyrir hvert 3. mínútna viðtalsbil. Hvert byrjað við- 
talsbil telst sem heilt. 

1. Venjuleg símtöl (handvirk afgreiðsla): 

  

  

Um  0— 10 km línulengd .......0.00.0...... kr. 12.00 
— 10— 25 —- — —- 21.00 
— 25-100 — AAA — 29.00 
—- 100-225 — ARA — 36.00 
— 225-350 — — 44.00 

Yfir 350 - — — 54.00 

Þegar línulengd milli símstöðva er innan 6 km, getur póst- og símamála- 

stjórnin þó, þegar línukerfið leyfir og aðstæður eru hagstæðar, sett sérstaka 
gjaldskrá með lægra viðtalsgjaldi en að ofan greinir fyrir símtöl milli þessara 

stöðva, eða látið vissan fjölda viðtalsbila milli stöðvanna vera fólginn í tilteknu 

fastagjaldi símanotenda. 

Ofannefnd símtalagjöld gilda ekki, þegar um sjálfvirka afgreiðslu milli 
stöðva er að ræða, en þá er í hverju tilfelli ákveðið hvernig reikna skuli 
greiðslu fyrir millistöðva-símtöl. 

2. Hraðsímtöl: þrefalt venjulegt símtalagjald. 
3. Forgangshraðsímtöl: tífalt venjulegt símtalagjald. 
4. Kvaðning: kr. 8.00 innan 100 km vegalengdar, kr. 15.00 þar yfir. Kvaðnings- 

, 
gjald greiðist hvort sem náðst hefur í umbeðinn mann eða ekki. Kvaðnings- 
sjald reiknast ávallt við símtöl um leiðir, þar sem er sjálfvirkt langlinusam- 
band fyrir.
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5. Boðsending: kr. 25.00 fyrir hvern byrjaðan kilómetra út frá símstöðinni. Boð- 
sendingargjaldið greiðist, hvort sem nokkuð verður úr símtalinu eða ekki. 

6. Afturköllun símtals: kr. 4.00. 

B. Símtalagjöld milli Íslands og annarra landa 

fara eftir alþjóðasamþykktum og milliríkjasamningum, og tilkynnir póst- og síma- 
. . . . “ . 9 = 9 

málastjórnin þau, eins og þau eru á hverjum tíma. 

C. Radíó-símtöl við skip og báta í hafi. 

Gjald fyrir símtöl um íslenzkar strandarstöðvar milli íslenzkra skipa og lands, 
samanlagt fyrir hvert viðtalsbil: 

a. Landlínugjald kr. 20.00. 
Þ. Strandargjald kr. 36.00 ef skipið er ekki meira en 150 sjómílur frá landi, en 

annars kr. 60.00. 
c. Skipsgjald, ef hlutaðeigandi skip tekur gjald fyrir slík símtöl, og getur það 

verið mismunandi fyrir hvert skip. 
Gjöld fyrir símtöl við erlend skip fara eftir alþjóðagjaldskrá. 

VI. KAFLI 

Símskeytagjöld. 

A. Gjald fyrir innanlandsskeyti 
er sem hér segir: 

I. Venjuleg símskeyti: kr. 3.00 fyrir hvert orð. Minnsta gjald kr. 30.00. 
2. Innanbæjarskeyti: kr. 1.70 fyrir hvert orð. Minnsta gjald kr. 17.00. 
3. Blaðaskeyti: 60 aurar fyrir hvert orð. Minnsta gjald kr. 18.00. 
4. Hraðskeyti: Tvöfalt venjulegt skeytagjald. Minnsta gjald kr. 60.00. 
ö. Veðurskeyti: Sama og venjulegt skeytagjald. Minnsta gjald einnig hið sama. 

Veðurskeyti hafa þó forgang fyrir öðrum skeytum. 
6. Símapóstávísanir: Gjald kr. 40.00 án tillits til orðafjölda. 
7. Heillaskeyti: Sama gjald og fyrir venjulegt símskeyti, en auk þess greiðist auka- 

gjald fyrir skrauteyðublöð, kr. 18.00—-25.00 eftir gerð. 
8. Samúðarskeyti: Ekkert gjald til landssímans. Sendanda er í sjálfsvald sett, hve 

mikið hann greiðir, og rennur upphæðin óskorin til Landspítalasjóðs. 
9. Loftskeyti og talskeyti: Gjald fyrir loftskeyti og talskeyti um íslenzkar strand- 

arstöðvar við íslenzk skip er samanlagt: 
a. Venjulegt símkeytagjald innanlands. 

b. Strandargjald kr. 2.20 fyrir orðið. (Strandargjald við erlend skip er 0.60 
gullfrankar). 

c. Skipsgjald. Engin íslenzk skip önnur en farþegaskip taka skipsgjald, sem 
gelur verið mismunandi fyrir hvert skip. Erlend skip taka yfirleitt 10 til 40 
gullcentimes skipsgjald fyrir orðið. 
Fyrir loftskeyti er lágmarksgjald eins og fyrir 7 orða skeyti. 

10. Móttaka símskeyta í talsíma frá talsímanotanda kostar kr. 8.00 fyrir hver 100 
orð eða færri, þó nær þetta ákvæði ekki til einkasíma í sveitum. 

11. Afturköllun á símskeyti kostar kr. 4.00 ef ekki er farið að senda það frá af- 
hendingarstöðinni.
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Sendiferðir með símskeyti: Símskeyli eru borin út endurgjaldslaust allt að ein- 

im kílómetra frá símstöð. Í bæjum og kauptúnum er útburðarsvæðið þó miðað 

við samfellda byggð. Ef senda þarf með skeyti út fyrir útburðarsvæðið, skal 

greiða 25.00 krónur fyrir hvern kílómetra. Þetta gildir um fjarlægð, er nemur allt 

að 10 kílómetrum og undir venjulegum kringumstæðum. Þegar vegalengdin er 

meiri, skal greiða gjald, sem ákveðið er eftir fyrirspurn í hvert skipti. 

Þótt ekki sé greitt fyrir sendiferð með símskeyti, sem afhenda skal utan 

útburðarsvæðis, ber símstöðinni að greiða fyrir því, að símskeytið komist til 

viðtakanda svo fljótt sem unnt er, t. d. með því að sæta tækifærisferðum eða 

næstu póstferð eða láta vita af því í síma eða á einhvern annan tiltækan hátt. 

Fyrirfram greitt svar (RP): Ef sendandi óskar að greiða gjald fyrir svarskeyti, 

skal skrifa RP fyrir framan nafnkveðjuna og tiltaka jafnframt orðafjölda svar- 

skeytisins. RP10 þýðir, að svar sé greitt fyrir 10 orða skeyti. 

Margar nafnkveðjur (TM): Afritunargjald fyrir hverja utanáskrift fram yfir 

þá fyrstu, er kr. 12.00 fyrir hver 50 textaorð eða færri, en kr. 5.00 fyrir hver 50 

orð eða færri þar fram yfir. Fleiri en eina nafnkveðju er aðeins hægt að nota 

til einnar og sömu símastöðvar. 

Samanburður til tryggingar gegn missímun (TC): Aukagjald er helmingur 

venjulegs símskeytagjalds. 

Viðtöknskirteini símleiðis (PC): Gjaldið er sama og fyrir 7 orða símskeyti í 

viðskiptum við útlönd og 10 orða símskeyti í innanlandsviðskiptum. Fyrir við- 

tökuskirleini, sem sendast á í pósti (PCP) er gjaldið sama og póstburðargjald 

undir einfalt bréf. 

  

B. Símskeytagjöld til útlanda 

ákveðast af albjóðasamþykktum og milliríkjasamningum, og tilkynnir póst- og síma- 

málastjórnin þau eins og þau eru á hverjum tíma. 

VIN. KAFLI 

Afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi. 

Fyrir afnot landssímalína til skákkeppni greiðist % venjulegs símtalagjalds á 
tímabilinu frá 1. október til 30. apríl kl. 21.00—-08.00. Lágmarksgjald miðast þó 

við þriggja stunda notkun á línunum. Hver byrjuð klukkustund telst sem heil. 
Á öllum öðrum limum en þeim, sem að framan getur, reiknast fullt gjald, 

samkvæmt símtalagjaldskrá landssímans (sbr. V. kafla). 

Umsóknir um afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi skulu 
koma frá Skáksambandi Íslands og sendar skriflega til ritsímastjórans í 
Reykjavík með minnst sólarhrings fyrirvara. Óskir um niðursett símagjöld til 
skákkeppni frá öðrum en Skáksambandi Íslands verða eigi teknar til greina. 

   

VINI. KAFLI 

Önnur tæki og línur. 

A. Fjarritvélar. 

Stofngjald. 
a. Fyrir hverja venjulega fjarrilvél án línu 2.....0.... kr. 20 000.00 
bh. Tengigjald við telexstöð ............... HIÐ BR — 10 000.00 
c. Bæjarlína .......0.000. 00. ARI AÐ .„ — 2500.00
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11. Afnotagjald á ársfjórðungi: 

a. Fyrir hverja venjulega fjarritvél (viðhald innifalið án kostn- 
aðar við utanbæjarferðir, án pappírs og leturborða) .......... kr. 8000.00 

b. Tengigjald við telexstöð ...........0.0.....0. — 4 000.00 
c. Linuleiga samkvæmt VIII. Kafla B. 

UT. Gjald fyrir flutning á venjulegri fjarritvél milli húsa í sama bæ .... —  5000.00 

Framangreind stofngjöld og afnotagjöld eru miðuð við venjulegustu gerð blað- 
fjarritvéla. Í afnotagjöldunum er fólgin vátrygging tækjanna. Hverri fjarritvél 
fylgja við uppsetningu 4 rúllur af pappír, en upp frá því kostar notandi pappírinn. 

Stofngjald og afnotagjöld fyrir aðrar tegundir fjarritvéla eða aukabúnað eru 
ákveðin í hvert skipti. 

Stofngjald greiðist fyrir fram, áður en uppsetning er hafin, og afnotagjöld ber 
að greiða ársfjórðungslega fyrir fram, og eru gjalddagar hinir sömu og fyrir af- 
notagjald af síma. Hluti úr mánuði telst sem heill mánuður við fyrsta reikning. 

Stylzti leigutími er eitt ár. Uppsagnarfrestur er 6 mánuðir og er hann gagn- 
kvæmur. 

Fyrir línur til fjarritvéla greiðast gjöld samkvæmt kafla B hér á eftir. 

B. Línur. 

Séu línur látnar á leigu, skal stofngjaldið ákveðið í hvert skipti, en ársfjórð- 
ungsleiga á hvern km vera þessi (minnsta gjald miðað við 100 m). 

1. Fyrir Í línu í innanbæjarjarðsíma 0.5—-0.7 mm ............. kr. 370.00 pr. km 
2. —- T línu í langlínujarðsíma 0Qmm .................... — 500.00 — — 
ð.  — 1 línu í langlínujarðsíma 14-1.7 mm .............. — 600.00 — — 
4.  — loftlínu, sem strengd er á stauraröð, sem fyrir er ... — 600.00 — — 

Skemmstur leigutími skal ákveðinn með samningum í hvert skipti. Uppsagnar- 
frestur er 6 mánuðir, og er hann gagnkvæmur. 

IX. KAFLI 

Skrásetning símnefna. 

Fyrir skráningu símnefna greiðist kr. 540.00 á ári. Sé sama símnefni skrásett 
á fleiri en 10 símstöðvum, greiðist þó aðeins kr. 100.00 fyrir hverja skráningu þar 
fram yfir. Gjaldið greiðist fyrir fram fyrir almanaksárið. Brot úr ári telst sem heilt 
ár. Uppsagnarfrestur er 3 mánuðir, og er hann gagnkvæmur. 

X. KAFLI 

Skrásetning í símaskrána. 

Hver talsímanotandi fær nafn sitt skráð ókeypis í einni línu í stafrófsskránni. 
Gjald fyrir hverja línu í stafrófsskránni fram yfir það, sem að ofan segir, er 

kr. 140.00. Sé auk aðalsimanotanda einn eða fleiri aukanotendur að sama síma, ber 
að greiða kr. 275.00 fyrir hvern aukanotanda. Aukasímanotendur geta ekki öðlazt 
aðalsímanotendarétt (t. d. rétt til að fá símann fluttan eða skráðan eingöngu á sitt 

nafn) án þess að greiða uppselningargjald fyrir númerið að nýju eða viðtökugjald, 
enda hefur landssíminn einn umráðarétt símans. Breytir engu í þessu þó að auka- 
símanotandi hafi um lengri eða skemmri tíma haft nafn sitt í símaskránni eða 
greitt afnotagjaldið.
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Óski símanotandi að símanúmer hans sé ekki prentað í símaskrá og ekki gefið 

upp Í 03, getur póst- og símamálastjórnin heimilað það, gegn 150.00 króna gjaldi, 

sem greiðist einu sinni. 
Póst- og símamálastjórnin ákveður tilhögun á símaskránni, og hún getur synjað 

mönnum um upptöku starfsheita, sem hún telur óeðlileg eða vafasamt, að hlutað- 

eigandi hafi rétt til að bera. 

Skrásetning í stafrófsskrána. 

. Breytt lelur í skrá, hver lína .............. BI BIÐ kr. 225.00 
2. Aukanafn í skrá ..........2.0.0.0 0. FR . — 275.00 

3. Aukalínur í skrá, hver lína .......0000000...... FR FR — 140.00 

4. Aukanafn með breyttu letri (1 lína) kr. 995, 00 kr 275. 00 . FR . — 500.00 

Atkalínur eru laldar: Ef t. d. fyrirtæki lætur skrásetja nöfn starfsmanna sinna 
í skrána undir nafni fyrirtækisins. Sé starfsmaður fyrirtækis ekki aðalsímanotandi 

og ekki skráður í skránni sem aukasímanotandi annars staðar en undir nafni fyrir- 

tækisins (en ekki undir sínu nafni), skal reiknað fyrir það kr. 275.00 sem aukanafn. 

Skrásetning í atvinnuskrána. 
A. Ókeypis skrásetning. 

Hver símanotandi, sem rekur atvinnu- eða verzlunarfyrirtæki og óskar skrif- 
lega eftir skrásetningu í atvinnu- og viðskiptaskrána í samræmi við þá flokkun, er 

pósl- og símamálastjórnin hefur ákveðið, fær ókeypis eina línu til skrásetningar á 
símanúmeri sínu, ásamt nafni og heimilisfangi, með venjulegu letri í einn flokk 

skrárinnar. Aukasímanotendur öðlast ekki rétt til ókeypis skráningar. 

B. Skrásetning gegn borgun. 

Ef símanotandi vill láta skrá sig í fleiri en einn flokk, kostar hver skrásetning 

fram yfir þá fyrstu kr. 140.00. Ef nafnið óskast skráð með breyttu letri, kostar það 
kr. 225.00. Auglýsingalína kostar kr. 140.00. ot. 

XI. KAFLI 

Almennir skilmálar. 

1. Sá, sem óskar að fá talsíma eða aukið samband eða breytingar á samböndum og 
tækjum, er hann hefur áður fengið, tilkynni það hlutaðeigandi símstöðvarstjóra, 
og skal hann þá hlíta þeim kjörum og ákvæðum, sem sett eru eða sett kunna 
að verða um notkun símanna. 

2. Landssíminn kemur venjulega ekki á símasambandi við nokkra húseign, nema 
húseigandi leyfi endurgjaldslaust að koma fyrir þráðum og öðrum símatækjum 
N húsi og lóð og ber þeim, er pantar sambandið, að sjá um, að slíkt leyfi hús- 
iganda fáist. Landssíminn selur og krafizt, að talsímanotendur setji tryggingu 

fyri ir greiðslu allra gjalda fyrir afnot símans. 

3. Póst- og simamálastjórnin ákveður við hvaða símstöð talsímanotandi skuli 
tengjast og um númer hans og nánara fyrirkomulag, og getur síðar breytt um 
númer, ef það telst nauðsynlegt. Handvirk langlínusímtöl hafa forgangsrétt 
fram yfir innanbæjarsímtöl, og getur landssíminn því rofið innanbæjarsímtöl 
vegna afgreiðslu langlínusímtala, ef þörf krefur. 

4. Enginn má gera eða láta gera breytingar á símasamböndum eða flytja síma- 
búnað úr stað. Öll slík verk lætur landssíminn framkvæma eftir beiðni, en not- 
andi greiði það gjald, sem ákveðið er. Allir nýir símar eða talsímasambönd Í 
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kaupstöðum eða kauptúnum eru eign landssímans, en notendur greiði stofn- 

giald og afnotagjald. Starfsmenn landssímans hafa hvenær sem er aðgang að 

öllum símatækjum og símalögnum. 

Talsímanotendum er skylt að fara vel og gætilega með öll símatæki og lagnir, 

' þeir hafa til afnota, og bera þeir ábyrgð á öllum skemmdum á tækjum, er 

ekki stafa af eðlilegu sliti svo og ef þau glatast. Brunatrygging venjulegs tal- 
færis er fólgin í leigunni. 

Stranglega er bannað að setja nokkur tæki eða útbúnað í samband við 

tæki landssímans, t. d. telfærasnúrur o. þ. h., enda hefur landssíminn að sjálf- 

sögðu rétt til að taka allan slíkan útbúnað burtu og láta viðkomandi sæta 
sektum eða missi símans, ef áslæða þykir til. Enn fremur er bannað án sérstaks 

leyfis frá landssímanum að láta aðra en landssímann annast sótthreinsun tal- 
færa. 

Ef eitthvað verður að talfærum, ber þegar í stað að tilkynna það símstjóranum, 
er sér um, að gallarnir verði lasfærðir svo fljótt sem unnt er. Landssíminn ber 

ekki ábyrgð á því, þótt sími slitni eða verði ónothæfur um stund, nema það sé 
beinlínis honum að kenna eða óþarfur dráttur verði á viðgerð símans. Má þá 

krefjast endurgreiðslu á afnotagjaldinu í hlutfalli við þann tíma, er síminn er 
ónothæfur, ef sambandsslitin eru meira en 10 sólarhringar á ári. 

Póst- og símamálastjórnin tekur ekki á sig neina ábyrgð á afleiðingum þess, ef 
mistök kunna að eiga sér stað við afgreiðslu símskeyta eða símtala, hvort sem 
þau eru af völdum starfsmanna, línubilana eða annarra orsaka 

Enginn talsímanotandi má lána, leigja eða selja öðrum afnot talsímans, nema 
með leyfi landssímans. Sé það engu að síður gert, hefur notandi fyrirgert rétti 
ínum til símans, og getur landssíminn slitið sambandi nu og tekið tækin burtu 

fyrirvaralaust, en notandi borgar samt afnotagjaldið til þess tíma, er hann 
hefði löglega getað sagt því upp. 

Ef sími eða annar fjarskiptabúnaður, sem hefur verið tekinn á leigu, hefur 
staðið ónotaður í 6 mánuði eða lengur, er póst- og símamálastjórninni heimilt 

að taka hann til afnota fyrir aðra, jafnvel þótt leiguhafi vilji greiða áfram af- 

notagjald af hinum ónotaða síma eða búnaði. Gildir þetta einnig, þótt póst- og 
símamálastjórnin hafi ekki getað afgreitt beiðni um flutning símans á þeim 
tíma. 

Þeir, sem af ásettu ráði eða gálauslega valda skemmdum á símum eða tækjum 

símans, sæta sektum samkvæmt 176. gr. hegningarlaganna, nema verknaðinum 

sé þannig farið, að byngri refsing liggi við samkvæmt lögum. 

A. Greiðsluskilmálar. 

Gjald fyrir símtöl í sambandi við langlínur landssímans greiðist landssímanum 
eftir reikningi, Si ber talsímanotandi ábyrgð á greiðslunni fyrir hvert slíkt sam- 
tal, sem fram fer frá hans talfæri, hvort sem hann hefur sjálfur beðið um sín- 
talið eða RN *jaldið greiðist í fyrsta skipti, er þess er krafizt. 
Sé eitthvert sd til síma ins ekki greitt í síðasta lagi 10 dögum eftir sjalddaga, 
má slíta talsín rasambandinu við þá sima, er skuldunautur er skráður fyrir, en 
skuldunautur er samt skyldur til að greiða gjaldið til þess tíma, er hann hefði 
a Sega sel t upp sambandinu, og er það þá þegar fallið í gjalddaga. 

1 t því aðeins rétt til að fá aftur talsímasambandið, að hann greiði 
na gjald innan þriggja daga eflir að sambandinu er slitið, svo og að 

viðbættum kr. 100.00 fyrir lokun og enduropnun. Séu símagjöld eigi greidd 
réttum tíma, má taka þau lögtaki samkvæmt 1. gr. laga nr. 29 16. desember 1885. 
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B. Leigutími. 

Engin símatæki verða leigð til skemmri tíma en eins árs, er telst frá byrjun 

næsta ársfjórðungs eftir að símasambandið er fullgert. Þegar um er að ræða sam- 

band fyrir utan kaupstaðarlóð eða samband með sérstöku fyrirkomulagi, getur 

landssíminn krafizt, að skemmstur leigutími sé lengri. 

C. Uppsögn. 

Að skemmstum leigutíma liðnum má segja sambandinu upp um mánaðamót 

með minnst Í mánaðar fyrirvara, nema þar, sem sérákvæði gilda, og skal uppsögn 

vera skrifleg. 

D. Flutningur. 

Ef talsímanotandi þarf að láta flytja símatæki þau, er hann hefur til afnota, 

skal hann skriflega tilkynna það símastjóranum, sem því næst lætur framkvæma 
flutninginn svo fljótt sem unnt er, en notandi greiðir hið ákveðna gjald. Gjaldið 
fyrir flutninginn greiðist fyrirfram. 

E. Símaskráin. 

Landssíminn leggur hverjum leigusíma til 1 eintak af hverri útgáfu símaskrár- 

innar. Landssíminn ber ekki ábyrgð á villum, sem kunna að vera í símaskránni. 

Gjaldskrá þessi og reglur er sett samkvæmt 12. gr. laga nr. 30 1941, um fjar- 

skipti og gengur í gildi 1. nóvember 1970. Þó reiknast nýju gjöldin fyrir teljaraskref 

aðeins af símtölum, sem fara fram Í. nóvember 1970 eða siðar. Jafnframt fellur þá 

úr gildi fyrri gjaldskrá og reglur útgefin 31. desember 1968. 

Samgönguráðuneytið, 30. október 1970. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson.
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GJALDSKRÁ 

um póstburðargjöld. 

| | - | Burð- 
TEGUND | Innanlands Í ok | Önnur lönd TEGUND SENDINGAR | argjald 

SENDINGAR RN LS 
| | | | Hámark stærðar |yngi| | Þúnð | Þyogd:| Burt | og þyngdar g | Burðargjkr. Í. g | kr. | 
| | Póstávísanir. 

Bréf. 20 | 100 0; 700) 20 ,10.00 4 a, Innanlands og til Norðurlanda: 
Hámarksstærð: 100 | 14.00 | 14.00 | Hámarksupphæð innanlands: | 
Lengd - breidd | 250 | C21.00 | 21.00 Kr. 100 000.00 (Símapóstávísanir kr. 

þykkt 90 em. 560 |  30.00 {| 30.00 | 50 000.00). 
Mesta lengd 60 | | Burðargjald: 
em. Í ströngum: Fyrir upphæð allt að 200 kr. | 10.00 
lengd - tvöfalt | — — yfir 200 kr.— —- 1000 — | 15.00 
þvermál 104 em. | Yfir | fyrir hv. 1000 kr. eða minna þar yfir.| 5.00 
Mesta lengd 90 ein.| 500 g | 
Hámarksþ. 2 kg. | Sama | | b. Til annarra landa: 
Lágmarksstærð: og | Burðargjald : 
10x 7 em. Í ströng-| „„Önn- | hver Fyrir upphæð allt að 1000 kr. ...... 15.00 
um: Lengd - tvö-| ur | 20g fyrir hv. 1000 kr. eða minna þar yfir| 5.00 falt þvermál 17 cm.| lönd““ | þar | , , FR . Minnsta lengd | yfir | 6.00 Um hámarksupphæð póstávísana til 
10 em. | | útlanda, veita pósthúsin upplýsingar. 

Póstkort. | | 
Mest 15X10,7 em | einf. 5.00 | 5.00 | 6.00 Í Póstkröfur. 
Minnst 10X7 em | tvöf 10.00 {10.00 (12.00 Hámarksupphæð sama og póstávísana. 
Prent. | | | Burðargjald sendingar eftir tegund. Stærð sama og | | j bréfa. (Prentkort | | a. Innanlands og til Norðurlanda: 
sama stærð og 50 5.00 5.00 50 | 5.00 Burðargjald eins og fyrir póst- 
póstkort). hver hver ávísun. 
Hámarks- 50 50 Póstkröfugjald .....,............... 1 5.00 
þyngd 3 kg. þar þar mn | 
Bækur þó 5 kg. | yfir 3.00 | 3.00 | yfir | 3.00 þ Þ- Til annarra landa: | 
Burðargjald fyrir Burðargjald: | 
prent yfir 1000 g til Fyrir upphæð allt að 1000 kr. ...... ' 22.00 
Norðurl. er sama og fyrir hv. 1000 kr. eða minna þar yfir | 5.00 
fyrir „Önnur lönd“ | | i 

50 5.00 5.00 50 | 5.00 | 
Sýnishorn. hver | hver Almennir bögglar (innanlands): 
Stærð sama og 50 50 Hámark þyngdar og stærðar (lágmarks- 
bréfa þar þar stærð 10 x 7 em): Þyngd 20 kg mest. 
Hámarksþ. 500 g.| yfir 3.00 3.00 { yfir | 3.00 4 Stærð 125 m mest á einhvern veg eða 
Minnsta gjald 1.00 7.00 (10.00 { ag rúmmáli 60 dm allt að 5 kg, 80 dmöð 
Smápakkar (að- yfir 5 kg allt að 10 kg, 100 dmöð yfir 10 
eins til útlanda) kg allt að 15 kg og 120 dmöð yfir 15 kg. 
Stærð sama og | hver hver 
bréfa 50 | s.00 | 50 | 5.00 | Burðargjald: 
Hámarksþ. 1 kg. 1kg3 kgó kg 7 kg 10 kg 15 kg 20 kg 
Minnsta gjald 20.00 20.00 { 30.00 50.00 70.00 90.00 120.00 170.00 220.00 
anrituð blöð og Fyrir rúmfreka og Þbrothætta böggla arit. ls 0 Innrit.gj. 400,00. greiðist 50% viðbótargjald. 

Ársgjald 100,00. Um burðargj. fyrir böggla til útlanda 
Stærð sama og br.| hver veita pósthúsin upplýsingar. | 
a) Til umboðsm. | 500 5.00 

(minnst 50 eint. Verðbréf og -bögglar. til hvers í einu). . . . Hámþ. 20 kg. Sérstakar reglur Burðargjald sendingar eftir tegund. 

hver gilda um afslátt Skrásetningargjald. 16.00 
b) Til áskrifenda. | 100 af burðargjaldi Tryggingargjald. 

Hámarksþ. 500 léttra blaða. Fyrir hverjar 5000 kr. eða minna þar g hvert eint. 2.00 yfir. 16.00    
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Loftbréf: Söluverð kr. 12.00. Má senda flugleiðis til allra landa án viðbótargjalds. 

  

Blindraprent: Nýtur frígengis innanl. og til útlanda, nema fluggj. til útlanda. Hámarksþyngd 7 kg. 

  

Ýmis önnur gjöld. 
  

Ábyrgðargjald kr - 16.00 

  

Afturköllun sendingar, breyting á áritun, 
breyting á póstkröfuupphæð, fyrirspurn 
um sendingu kr - 16.00 

  

Hraðboðagjald: (Útburður bréfa og til- 
kynningar um böggla með sérstökum 
sendimanni, þegar eftir komu sending- 
ar á ákvörðunarpósthús). 

Þar sem daglegur útburður er kr - 25.00 

  

Móttökukvittun kr - 16.00   

Talning í verðbréfi innanlands: kr. 20.00 hver 
sending. 

Alþjóða-svarmerki: Söluverð kr. 12.00. 

Skiptiverð í frímerkjum kr. 10.00. 

Fyrirframgreiðsla eftir frankóseðli: kr. 12.00. 

Tollmeðferð bréfa, prents og smápakka: kr. 

10.00. 

Tollmeðferð böggla: kr. 20.00. 

Gjald fyrir að búa um böggla á ný: kr. 14.00. 

Geymslugjald böggla: 9.00 kr. á dag. 

Hámarksgjald kr. 270.00. 

Afhending ábyrgðarsendinga með móttöku- 

kvittun í eigin hendur: Utanlands og inn- 

an kr. 8.00. 

Afhendingargjald smápakka: kr. 10.00. 

  

Greiðsla skaðabóta póststjórnarinnar fyrir ábyrgðarsendingar, verðsendingar og böggla innanlands 

er sem hér segir: 

1. Verðbréf og -bögglar: Allt að upphæð hins tilgreinda verðs. 
2. Abyrgðarsendingar og almennir bögglar: a. 

b. allt að kr. 4200.00 fyrir böggul, sem glatast eða eyðileggst. 
allt að kr. 1200 fyrir glataða ábyrgðarsendingu. 

Bætur greiðast því aðeins, að sending hafi verið útbúin samkvæmt settum reglum, og að þeirra 
sé krafizt innan árs frá þeim degi að telja, er sendingunni var skilað til flutnings. 

  

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 13. gr. póstlaga nr. 31/1940 og gengur í gildi 
1. nóvember 1970. Samtímis fellur úr gildi fyrri gjaldskrá um póstburðargjöld frá 381. 
desember 1968. 

Samgönguráðuneytið, 30. október 1970. 

Ingólfur Jónsson.   
Brynjólfur Ingólfsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins Þorvaldarminning árið 1969. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1969 B bls. 522): 
a. Í Söfnunarsjóði ...........0..000.00000 0... kr. 27 627.34 
b. Í Landsbankanum ..........000000000000 0. — 18673.56 

kr. 46.300.90 
2. Vextir: 

a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu .................... kr. 2624.60 
b. Af bankainnstæðu ............0000.000 0000... — 1242.14 

— 3 866.74 

Kr. 50 167.64 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 
a. Í Söfnunarsjóði ..............0000000 0000. kr. 28 503.94 

b. Í Landsbankanum ..........0...0..... 0000... — 21 663.70 
kr. 50 167.64 

Kr. 50 167.64 

Í landbúnaðarráðuneytinu, 7. ágúst 1970. 

Gunnlaugur E. Briem. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við 
hann athugavert. 

Reykjavík, 7. september 1970. 

Jón Sigurðsson. Björn Hermannsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebes árið 1969. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1969 B bls. 522): 
Söfnunarsjóðsinnstæða ................ 2 kr. 16 654.30 

2. Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu ......................000000. — 1582.16 
  

Kr. 18 236.46
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Gjöld 
1. Greitt Búnaðarfélagi Íslands ...........0...00.0.. 00... kr. 1423.00 
2. Sjóður í árslok: 

Söfnunarsjóðsinnstæða .............2..000 000. nn — 16813.46 
  

Kr. 18 236.46 

Í landbúnaðarráðuneytinu, 7. ágúst 1970. 

Gunnlaugur E. Briem. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við 

hann athugavert. 

Reykjavík, 7. september 1970. 

Jón Sigurðsson. Björn Hermannsson. 

Nr. 216. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta 

í hinu fyrrverandi Suðuramti, árið 1969. 

  

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1969 B bls. 524): 
Söfnunarsjóðsinnstæða ...............0000 00 nn nan kr. 83 020.75 

2. Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu ...........00.0.00.00 0000... — 7 886.97 

Kr. 90 907.72 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 

Innstæða í Söfnunarsjóði ............0..0%0. 000... an kr. 90 907.72 

Í landbúnaðarráðuneytinu, 7. ágúst 1970. 

Gunnlaugur E. Briem. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við 
hann athugavert. 

Reykjavík, 7. september 1970. 

Jón Sigurðsson. Björn Hermannsson.



Nr. 217. 622 

REIKNINGUR 

Byggingasjóðs Listasafns Íslands árið 1969. 

  

  
  

Tekjur: 
Eftirstöðvar frá fyrra ári: 

Innstæða í Seðlabanka hlr. 2522 .............. kr. 5 883 367.55 

Skuldabréf Kjarvalshúss ..................... — 525 000.00 
Lán til Listasafns Íslands .................. — 240 000.00 
Lán vegna kaupa *% arfahl. Nínu Sæmundsson . —- 1187 098.19 

— kr. 7 785 465.74. 
Framlag ríkisins 1968 ....................0.0.0 00 nn — 400 000.00 
Framlag ríkisins 1969 .............00... 0000. — 400 000.00 
Vextir af láni Kjarvalshúss .............0..00.00. 0000 —- 47 250.00 
— — lr. 2552 .........00.00 000 kr. 567412.00 
—- leiðrétting Seðlabanka ............0.0.000000.0.. = 0.05 

567 411.95 

Kr. 9 200 127.69 

Eignir 
Seðlabanki, hlr. 2552 .............02 0000. kr. 7 373 029.50 

Skuldabréf Kjarvalshúss ..............0..0.00. 0. —- 450 000.00 
Lán til Listasafns Íslands „.............0......0 0000. — 240 .000.00 
í% arfahl. Nínu Sæmundsson ...........0..2..00.0 00. — 1137 098.19 

  

Kr. 9 200 127.69 

Menntamálaráðuneytið, 15. september 1970. 

F. h.r. 

Sigurður J. Briem. 
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AUGLÝSING 

um notkun heimildar í 17. tl. 3. gr. tollskrárlaga nr. 1 11. febrúar 1970, 

um lækkun gjalda af hráefnum í iðnaðarvörur. 

1. gr. 
Ráðuneytið hefur ákveðið að nota heimild í 17. tl. 3. gr. tollskrárlaga til þess 

að lækka gjöld í 30% af eftirtöldum hráefnum og hjálparefnum í iðnaðarvörur, 

enda stundi innflytjandi iðnrekstur og lýsi því yfir í aðflutningsskýrslu að efnin 
verði eingöngu notuð sem hráefni í iðnaðarvörur: 

Heiti: Tollskrárnúmer: 

Amphisol 38.19.19 
Basolan DC 38.19.19 
Bentone EW 38.19.19 
Bentone 38.19.19 
Berol DES 08 2. 04.02.09 
Berol EMU 02 34.02.09 
Berol EMU 09 2... 34.02.09 
Berol EMU 259 20... 34.02.09 
Berol EMU 302 2... 34.02.09 
Berol EMU 821 200. 34.02.09 
Berol TVYM 081 2. 34.02.09 
Berol TVYM 151 20... 34.02.09 
Berol TVYM 279 94.02.09 
Berol TVM 305 200. 94.02.09 
Berol TVYM 870 22... 34.02.09 
Berol TVM 371 2... 34.02.09 
Berol TVYM 452 2... 941.02.09 
Berol TVM 474 0. 94.02.09 
Berol TVM 480 2... 34.02.09 
Berol TVM VGð 2... 34.02.09 
Berol TVM 788 2... 31.02.09 
Berol WASC 2. 34.02.09 
Blankit TAN 2... 38.19.19 
Blankit IN 2... 38.19.19 
Clophen A 60 38.19.19 
Collupulin 38.19.19 
Dehyquart DAM #0... 34.02.09 
Empicol ESB 3 2... #1.02.09 
Empicol ESB 80 2... 34.02.09 
Empicol LO 27 34.02.09 
Empicol TER .......0.0000 0 94.02.09 
Empigen BB 0000. 34.02.09 

B 79 

Rikispræætsmiðjan Gutenberg.
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Heiti: Tollskrárnúmer: 

Empilan OCDE 0... 34.02.09 
Empilan MAA 2... 34.02.09 

Empilan 2065 ...00.020020 0 34.02.09 
Empimin KSN 60 20.00.0000 34.62.09 
Ethomeen P/85 94.02.09 
Fumulgin 05 2... 34.02.09 
Eumulgin 010 2... 34.02.09 
Eumulsin BA... 34.02.09 
Foam Stabilizer (Foamdex) ......00000.000 0. 38.19.19 

Genapol LRO 34.02.09 

Genapol ERT 40 ......0000 0000 34.02.09 
Isone D 2... 38.19.19 
Lerolat N 100 ....020200 000. 34.02.09 
Ludox A 50 2... 38.19.19 
Ludox PA0 0002 38.19.19 
Marlon AM 80 200. 34.02.09 
Nansa SSA 2. 34.02.09 
Nansa SS 60 rr 34.02.09 
Nansa TÍR7 0. 34.02.09 
Nekanil C KonZ .....0.000 00 34.02.09 
Nekanil EN 2... 34.02.09 
Nonidet A 10 34.02.09 
Nonidet P40 2... 34.02.09 
Nonidet A 50 0202 34.02.09 
Nonidet POSO 00.00000r 34.02.09 
Nonidet P 100 2... 34.02.09 
Pluronic LO1 2... 34.02.09 
Renex 690 0... 34.02.09 
Setamol WS 00 38.19.19 
Steinapal Í OR A 34.02.09 

Steinapal H 246 „0... 34.02.09 
Steinapol GC 219/6 ...llr 34.02.09 
Steinapol NL 2 34.02.09 
Steinapol NLS 90 0... 34.02.09 
Steinapol SBFA 30 20.00.0000 94.02.09 
Steinapol SBL 203 20... 34.02.09 

Steinazid DU 185 ......0000000 0 34.02.09 
Steinazid SB-U 185 .....0..000 0 34.02.09 
Sulfopon WA 3 a 34.02.09 
Texapon K 14 2... 34.02.09 

Texapon N 28 200... 34.02.09 

Texapon N 40.00.0200. 34.02.09 

Texapon VARNIR 34.02.09 

Triton BG 5 ....0000 00. 34.02.09 

Triton CF 100.000.0.00.20 00 34.02.09 

Triton OF 32... 34.02.09 
Triton OF 76 0000... 34.02.09 
Verdúnner VP 2946... 38.19.19 
seotith T-púlver 20... 58.19.19 

Zeolith T-pasta ......00000 00 38.19.19
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2. gr. 
Auglýsing þessi öðlast þegar gildi, en heimilt er að endurgreiða iðnrekendum 

tollmismun af efnum þessum, sem tollafgreidd hafa verið eflir 1. marz 1970. Toll- 
stjórar hver í sínu umdæmi annast endurgreiðsluna. 

Fjármálaráðuneytið, 24. september 1970. 

F. hr. 

Jón Sigurðsson. 

Björn Hermannsson. 

25. september 1970. j Nr. 219. 

AUGLÝSING 

um breyting á auglýsingu nr. 58 31. marz 1970, um lækkun 

aðflutningsgjalda af ýmsum vörum. 

Með auglýsingu þessari er afturkölluð breyting framangreindrar auglýsingar frá 
31. marz 1970, að því er varðar sjúkrasokkabuxur úr Lyeraefni, sem teljast til nr. 
60. 04. 04, þannig að frá og með 10. október 1970 verða tollar af vöru þessari eins og 
segir í tollskrá. 

Fjármálaráðuneytið, 25. september 1970. 

F. hr. 

Jón Sigurðsson.   
Björn Hermannsson. 

7. október 1970. Nr. 290. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Grindavíkur. 

I. RAFORKA 

Rafveita Grindavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér 
segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 9.36 hverja kwst. Við þessu verði skal selja hvers konar 
notkun raforku, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár. 

2. Um kwst mæli á kr. 4.70 hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 26.00 á 
hvern fermetra gólfflatar í rúmi því, sem lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 
greiða af gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur 
og ganga skal greiða kr. 13.00 á ári af hverjum fermetra. 

B. Raforka til almennrar heimilisnotkunar. 

Um kwst.mæli á kr. 210 hverja kwst., auk fastagjalds kr. 22.00 á mánuði af 
hverju herbergi íbúðar. Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll íbúðarher- 
bergi og eldhús, en ekki ganga, baðherbergi og geymslur. Herbergi, sem er minna 
en 5 ferm., skal telja sem hálft, en stærra en 25 ferm. sem tvö.



Nr. 

til SR 

220. 626 1. október 1970. 

C. Vélanotkun og fleira. 

Um kwst.mæli á kr. 4.70 hverja kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 
tíma, má krefjast minnsta árgjalds kr. 2677.00 á hvert uppsett kw. 

. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla er yfir 20 kw.: 
a. Um kwstmæli á kr. 0.78 hverja kwst., auk fastagjalds kr. 2677.00 á kw. 

Notað afl telst vera mesta meðalálag á árinu mælt yfir stundarfjórðung. 
hb. Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: 

Um kwstmæli á kr. 0.78 hverja kwst., auk fastagjalds kr. 2532.00 á 
hvert kw. í málraun uppsettra véla á árinu. 
Heimilt er að rjúfa straum í allt að þrem stundum á dag samkvæmt þess- 

um gjaldskrárlið (C. 2) klukkan 11.30—12.00 og 17.30—19.00. 
Um afl- og orkumæli: 
a. Áf notuðu afli mælt í stundarfjórðung kr. 2677.00 á kw. á ári. 

Af allri notkun kr. 0.85 á kwst. 
c. Samkvæmt þessum gjaldskrárlið heimilast að selja raforku til vélareksturs, 

hitunar og ljósa, en reikna skal gólfflatargjald vegna ljósanotkunar kr. 
26.00 á hvern fermetra í vinnusölum, kaffistofum, skrifstofum og öðrum 
slíkum stöðum, en kr. 12.00 á hvern fermetra í vörugeymslum, efnisgeymsl- 
um, frystiklefum og þess háttar. Þar sem erfitt er að greina á milli hverj- 
um þessara flokka gólfflatargjald skal reikna eftir, skal greiða kr. 21.00 á 
hvern fermetra. 

D. Hitun. 
Um kwst.mæli án rofs kr. 2.25 hverja kwst. 
Um kwst.mæli með rofi í eina til þrjár klst. á dag kr. 0.65 hverja kwst. 
Um kwst.mæli á kr. 0.30 hverja kwst. með rofi frá kl. 8 til 28. 

E. Gatna- og hafnarlýsing. 

Um kwst.mæli á kr. 4.25 hverja kwst. til gatna- og hafnarlýsingar, svo og 
vinnulýsingar við nýbyggingar og aðra mannvirkjagerð. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 
tækjum sem hér segir: 

1. 
2. 
3. 
4. 

TD
 

Gt
 

leigan vera sem næst 20% af verði mælitækisins. 

Af einfasa mælum 60 Amp. og Minni ......0.0. 0. kr. 7.00 á mán. 
Af þrífasa mælum 50 Amp. og Minni .......0....0..0 0. — 1500 - — 
Af þrífasa mælum 50 til 100 Amp. ........0000. rn. — 2000 - — 
Af þrífasa mælum yfir 100 Ammp. .......0.000 000 — 51.00 - — 
Af mestaaflsmælum 100 Amp. og minni .......0.0.00000..... — 4400 - — 
Af mestaaflsmælum yfir 100 Ammp. 20.00.0000. — 8300 - — 
Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd hafa verið í gjaldskránni, skal árs- {a 

IT. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjöld miðist við aflþörf notanda, geri notandi grein fyrir væntan- 
legri notkun sinni í umsókn um heimtaug og ákveður rafveitustjóri stærð og gerð 
heimtaugar í samræmi við það.
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Heimlaugargjald ákvarðist þannig: 

Málstraumur stofnvara Hámarksafl Heimtaugargjald 

Amp. Kva. Kr. 

1. 3 60 22 13 248.00 
2. 3 >X 100 38 19 872.00 
ð. 3 > 200 íð sp. 30 190.00 
4. 3 X 350 132 sp. 58 788.00 

Ofangreint gjald er miðað við 25 metra langan jarðstreng, eða 60 metra loftlinu- 
heimtaug. Þar sem heimtaug þarf að vera lengri en að framan greinir, skal það sem 
fram yfir er greiðast samkvæmt kostnaðarreikningi. Lengd heimtaugar reiknast frá lóð- 

armörkum við götu, stytztu greiðfæra leið að varkassa á útvegg. Teljist hagkvæmara 
að hafa varkassa á imnvegeg, skal leita samþykkis rafveitustjóra um gerð og frágarg 
pípu, sem strengurinn er dreginn í, svo og staðsetningu varkassa svo aðgengilegt sé að 
komast að honum. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greiða fyrir 
hana sem hér segir: 

Fyrir 60 Amp. einfasa .......000.0000..00.... kr. 1 686.00 
Fyrir 60 Amp. þrífasa ...........0.....0.. — 1 904.00 

Verði þörf á að skipta um heimtaug vegna aukinnar raforkuþarfar skal notand- 
inn greiða mismun samkvæmt gjaldskrá. 

Heimtaug verður ekki, lögð meðan frost er í jörð, eða óveður hái útivinnu. Sé 
um óskipulögð svæði að ræða, eða óeðlilegar eða erfiðar aðstæður, skal greiða heim- 
laugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Ef fleiri en ein heimitaug er lögð að húsi, skal húseigandi greiða allan kostnað við 
síðari heimtaugar eftir kostnaðarreikninsgi. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið, skal greiða gjald fyrir enduropnun kr. 138.00. 
Ef fundin eru óleyfileg vör eða of stór vör við skoðun, skal veitunni tafarlaust 
lokað, og ekki opnuð aftur fyrr en notandinn hefur bætt úr því, og greitt kr. 103.00 
til enduropnunar til innheimtu rafveitunnar. 

no
 

V. HEIMILD TIL GJALDASKRÁRBREYTINGA 

Hreppsnefnd Grindavíkurhrepps er heimilt að hækka eða lækka gjöld sam- 
kvæmt gjaldskrá þessari um allt að 20% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytis, 
enda verði breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 
Hækki kaupverð á raforku, kaupgjald eða verðlag er hreppsnefnd heimilt að fengn- 
um tillögum rafveitunnar, að hækka rafmagnsreikninga um allt að 40% af hækkun- 

inni. 
Söluskattur er innifalinn í gjaldskránni. 

Gjaldskrá þessi staðfestist samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- 
lögum nr. 68 29. apríl 1967, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli.
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Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Rafveitu Grindavíkur nr. 76 8. marz 
1968 og síðari breytingar á henni. 

Iðnaðarráðuneytið, í. október 1970. 

Jóhann Hafstein. nn 
Jóhannes Guðfinnsson. 

Nr. 291. 9. október 1970. 
SAMÞYKKT 

um hundahald í Þingeyrarkauptúni. 

1. gr. 

Bannað er hundahald í Þingeyrarkauptúni nema með leyfi hreppsnefndar. 

2. gr. 
Hreppsnefndin gelur veitt leyfi til hundahalds, ef ástæða þykir til og sérstökum 

skilyrðum er fullnægt, en aldrei mega hundar vera úti að næturlagi, er truflað geti 
svefn manna og raskað næturró. 

3. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að 5 000.00 krónum. 

Framangreind samþykkt hreppsnefndar Þingeyrarhrepps staðfestist hér með 
til að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 9. október 1970. 

F. hr. 

Páll Sigurðsson. nn 

Jón Ingimarsson. 

Nr. 222. 15. október 1970. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Fóðurverðlaunasjóð Miðdalahrepps, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 15. október 1970. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Fóðurverðlaunasjóð Miðdalahrepps. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Fóðurverðlaunasjóður Miðdalahrepps. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er kr. 10 .000.00 — tíu þúsund krónur —, er gjöf til Miðdala- 
hrepps, Dalasýslu, frá Jóni Sumarliðasyni, fyrrv. bónda og hreppstjóra, frá Breiða- 
bólstað í Miðdölum í tilefni af 70 ára afmæli hans hinn 13. september 1959. Fé þetta 
er nú geymt í sparisjóðsbók við Búnaðarbanka Íslands.
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ð. BI. 
Sjóður þessi skal ávallt geymdur í ríkistryggðri peningastofnun, eða á annan 

öruggan hátt. Stofnfé sjóðsins má aldrei skerða og *s vaxta sé árlega lagður við 
höfuðstólinn. Sjóðurinn tekur við gjöfum og áheitum, er honum kunna að berast. 

4. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að veita þeim bændum í Miðdalahreppi verðlaun, er fóðra 

og hirða jafn bezt búfé sitt, hross, nautgripi og sauðfé. Ef búnaðarhættir breytast 
svo í framtíðinni, að fleiri búgreinar geti komið til, sem ein aðalbúgrein, t. d. alifugla- 
og svínarækt, þá getur sú framleiðsla einnig náð til þessara verðlauna. 

5. gr. 
Forðagæzlumenn hreppsins skulu að lokinni seinni skoðun, vetur hvern, af- 

henda stjórn sjóðsins skriflega nöfn þeirra tveggja bænda eða einum fleira en verð- 
laun geta hlotið hverju sinni, er þeir álita, að fóðri jafn bezt búfénað sinn. 

6. gr. 

Hreppsnefnd Miðdalahrepps hefur á hendi stjórn sjóðsins. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins úthlutar verðlaunum að fengnum tillögum forðagæzlumanna. 

8. gr. 
Sama bónda séu ekki veitt verðlaunin oftar en þrjú ár í röð, að þremur árum 

liðnum getur hinn sami fengið þau aftur í 3 ár og endurtekur það sig á víxl. 

9. gr. 
Þegar sjóðurinn hefur vaxið svo, að til úthlutunar seti komið eitt þúsund krónur, 

má veita tveimur bændum verðlaunin, og þeim þriðja á sama hátt, þegar vextir til 
úthlutunar ná kr. 1500.00 — fimmtán hundruð —, en aldrei fleiri en þremur ár hvert. 
Ekki minni upphæð en kr. 500.00 — fimm hundruð —, og aldrei hærri en eitt þús- 
und til hvers árlega. 

10. gr. 
Skrá skal í bókina árlega nöfn og heimili þeirra bænda, er verðlaun hljóta ár 

hvert. 

11. gr. 

Stjórn sjóðsins kýs sér sjálf formann og skal hann geyma bókina á tryggum 
stað og annast fjárhald sjóðsins. 

12. gr. 
Endurskoðun reikninga sjóðsins skal framkvæmd af endurskoðendum sveitar- 

sjóðsreikninga Miðdalahrepps. 

13. gr. 
Með skipulagsskrá þessari er felld úr gildi skipulagsskrá fyrir Fóðurverðlauna- 

sjóð Miðdalahrepps frá 9. apríl 1962.
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REGLUGERÐ 

fyrir Rafveitu Snæfjallahrepps og Nauteyrarhrepps. 

A. STJÓRN OG REKSTUR 

1. gr. 

Markmið rafveitunnar. 

Rafveita Snæfjallahrepps og Nauteyrarhrepps er fyrirtæki, sem Snæfjallahrepp- 
ur og Nauteyrarhreppur starfrækja í þeim tilgangi að veita raforku um hreppana 
og selja hana til heimilisnotkunar, iðnaðar og annarra þarfa. 

Rafveitan er eign Snæfjallahrepps og Nauteyrarhrepps, en skal rekin sem sjálf- 
stætt fyrirtæki með nafninu Rafveita Snæfjalla og hafa sérstakt reikningshald. 

Rafveitunni skal heimilt til bráðabirgða, á meðan rafvæðingu Nauteyrarhrepps 
er ekki lokið, að hafa aðskilið reikningahald fyrir hvort hreppsfélag. 

Skulu aðilar gera með sér samning um eignarhlutdeild, réttindi, skyldur og 
annað, er snertir sameign þessa. Samningur þessi öðlast gildi, þegar hann hefur 
verið staðfestur af stjórnarráðinu. 

2. gr. 

Verksvið og orkusvæði. 

Rafveita Snæfjalla vinnur raforku í orkuveri sínu við Mýrará, svo og öðru 
orkuverum, sem hún kann að reisa í sama tilgangi, eða kaupir raforku af öðrum, 
og veitir þeirri orku, sem þannig er unnin eða keypt, um orkuveitukerfi rafveil- 
unnar. 

Orkuveitusvæði rafveitunnar er Snæfjallahreppur og Nauteyrarhreppur, eða 
sá hluti þeirra og nágrennis, sem hreppsnefndirnar kunna að ákveða og ráðherra 
samþykkir. 

Rafveita Snæfjalla hefur einkarétt til sölu á raforku beint til raforkunotenda 
á orkuveitusvæði sínu. 

3. gr. 

Stjórn raforkumála, rafveitustjóri. 

Yfirstjórn taforkumála Snæfjallahrepps og Nauteyrarhrepps er í höndum 
hreppsnefndanna eins og samningur milli þeirra kveður á um. 

Framkvæmdastjórnin skal falin rafveitunefnd ásamt rafveitustjóra, sem hún 
ræður að fengnu samþykki hreppsnefndanna, og skal hann um rafmagnssérmennt- 
un fullnægja skilyrðum, sem Rafmagnseftirlit ríkisins samþykkir. 

Í rafveitunefnd eiga sæti 5 menn, kosnir af hreppsnefndunum á þann hátt, 
er fyrrnefndur samningur milli þessara aðila segir til um. 

Rafveitustjóri á sæti á fundum nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétti. 

4. gr. 

Verksvið rafveitunefndar. 

Rafveitunefnd hefur á hendi stjórn rafveitunnar, sér um viðhald hennar og 
umbætur og allt, er að starfrækslu hennar lýtur, kaup og sölu á raforku, fjárhald 
og reikningsskil. Hún skal gefa hreppsnefndunum þær skýrslur, sem óskað er eftir, 
um starfrækslu og ástand rafveitunnar og leggja ársreikning fyrir hreppsnefndir 
til úrskurðar samtímis ársreikningum hreppanna.
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Rafveitunefnd semur nánari reglur, sem hreppsnefndir skulu staðfesta, um 
einstök atriði þessarar reglugerðar, eftir því sem þörf gerist. Hún gerir einnig 
tillögur til hreppsnefnda um gjaldskrá fyrir rafveituna, undirbýr samninga um 
orkukaup og orkusölu, og annast allar framkvæmdir allra raforkumála fyrirtæk- 

isins. 
Rafveitunefnd skipar alla fasta starfsmenn rafveitunnar, að fengnum tillögum 

rafveitustjóra og setur þeim erindisbréf. 

5. gr. 

Verksvið rafveitustjóra. 

Rafveitustjóri stjórnar daglegri starfrækslu og reikningshaldi rafveitunnar, 
eftirliti, viðhaldi á stöðvum, taugum og öðrum útbúnaði, og öllum verklegum fram- 
kvæmdum, er snerta hana. Hann hefur og eftirlit með rafmagnslagningu á orku- 
svæðinu, þar með talið efni og tæki, sér um afgreiðslu og innheimtu við kaup og 
sölu á raforku, efni og tækjum, sem rafveitan kaupir eða selur. 

Rafveitustjóri ræður verkamenn og starfsmenn veitunnar, svo sem þörf er á, 

auk hinna föstu starfsmanna. 
Fela má rafveitunefnd hreppsins framkvæmdir samkvæmt þessari grein eftir 

því sem þörf krefur eða henta þykir. 

6. gr. 

Reikningshald og ráðstöfun tekna. 

Rafveita Snæfjalla hefur sjálfstætt reikningshald og tekur sjálf við greiðslum 
fyrir selda raforku og öðrum tekjum. Skal tekjum hennar fyrst og fremst varið 
til þess að standa straum af öllum greiðsluskuldbindingum hennar, svo sem al- 
borgunum af áhvílandi skuldum, vöxtum og öðrum reksturskostnaði, þar með talið 

fullnægjandi viðhald og endurnýjun virkja og annað, sem nauðsynlegt er til þess 
að tryggja öruggan rekstur rafveitunnar, en tekjur, sem umfram kunna að verða 
renna í varasjóð. Rafveitustjóri varðveitir sjóð rafveitunnar eftir nánari reglum, 
sem hreppsnefnd setur að tillögum rafveitunefndar. 

7. gr. 

Raflagningareglur. 

Öll tæknistörf, sem unnin eru við rafveituna, skulu framkvæmd í samræmi 

við þær kröfur, sem Rafmagnseftirlit ríkisins gerir um framkvæmd slíkra starfa, 
og reglur sem það setur um þau. 

B. SÖLUSKILMÁLAR 

8. gr. 

Sala raforku. 

Rafveita Snæfjalla, selur raforku til almenningsþarfa á orkusvæði sínu, alls 

staðar þar sem taugakerfi hennar nær til, með þeim skilmálum, sem ákveðnir eru 
í reglugerð þessari og gjaldskrá rafveitunnar á hverjum tíma. Raforkan er seld 
sem einfasa riðstraumur með 220 volta málspennu og 50 riðum á sekúndu. Þegar 

sérstakar ástæður mæla með, má rafveitustjóri láta í té orku með annarri spennu 
og annarri straumtegund.
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9. gr. 

Umsókn um kaup á raforku. 

Hver sá, sem óskar að gerast notandi að raforku, verður að fylla út tilætluð 
umsóknareyðublöð, er fást á skrifstofu rafveilunnar, og skal hann skuldbinda sig 
með undirskrift sinni, að hlíta settum reglum um kaup á raforku frá rafveitunni. 

Skal í umsókninni skýrt frá hve mikið afi þarf og til hvers það er ætlað. 

10. gr. 

Umsókn um heimtaug. 

Umsókn um heimtaug eða breytingu á heimtaug skal undirrituð af húseig- 
anda, er skuldbindur sig til þess með undirskrift sinni að greiða heimtaugargjald 
það, sem ákveðið er í gjaldskrá rafveitunnar. Heimtaugar með stofnvari eru eign 
rafveitunnar, enda þótt heimtaugagjaldið hafi verið greitt eftir kostnaði heimtaug- 
ar. Rafveitan annast viðhald og endurnýjun heimtaugar án sérstaks endurgjalds, 
nema heimtaug þurfi að breyta vegna breytinga á húsi. Skal húseigandi greiða 
kostnaðinn við þá breytingu, og ef ofanjarðarheimtaug er breyti í neðanjarðar, 
skal húseigandi greiða mismun, sem ákveðinn er í gjaldskrá. Rafveitunni er heim- 
ilt að krefjast skuldbindingar um lágmarksnotkun um heimtaug. Sé um tiltölu- 
lega mikla notkun að ræða, og rafveitan þarf, til þess að fullnægja henni, sérstak- 
lega að auka háspennukerfi, auka afl spennistöðvar eða gera meiri háttar við- 
bætur á lágspennukerfi, er rafveitustjóra heimilt að krefjast skuldbindinga um- 
sækjanda um tiltekinn noikunartíma eða þátttöku í kostnaði. Eigi er skylt að ljúka 
lagningu jarðstrengsheimtaugar meðan jörð er frosin. 

11. gr. 

Húsveitur. 

Skylt er að láta löggiltan rafvirkja eða rafveituna, ef hún tekur slík verk að sér, 
framkvæma alla vinnu við raflagnir og raftæki, hvort heldur er um að ræða nýjar 
raflagnir, breytingar eða viðgerð á raflögn. Löggiltir tafvirkjar annast umsóknir 
og tilkynningar til rafveitunnar um allar raflagnir fyrir hönd húseiganda eða nol- 
anda, samkvæmt því sem ákveðið er í reglum um raflagningar á orkuveitusvæð- 
inu, en rafveitan annast úttekt á öllum nýlagningum, viðaukum og breytingum 
á raflögnum. 

Engir aðrir en umboðsmenn rafveitunnar mega setja straum á veitu eða hluta 
af veitu, sem úttektarskyld er, fyrr en úttekt hefur farið fram og veitan verið 
tengd af umboðsmönnum rafveitunnar. 

Sé út af þessu brugðið, varðar það þann sektum, sem verkið er unnið fyrir, 
þann sem setur strauminn á, og loks hinn löggilta rafvirkja, er sá um verkið. 

Rafveitan tekur ekki á sig ábyrgð á veitu með úttekt eða tengingu. 
Rafveitan áskilur sér rétt til þess að setja þau skilyrði fyrir tengingu á veitu, 

að notkun um hana verði ekki taugakerfi rafveitunnar ofviða í hvert sinn fyrir 
notkun þar til úr er bætt. 

12. gr. 

Sala á raforku til notenda, sem sjálfir hafa orkuvinnslu. 

Veitur, sem að jafnaði nota raforku annars staðar að en frá rafveitunni, má 

tengja við taugakerfi hennar í því skyni, að rafveitan verði aðallega eða eingöngu 
notuð til vara, með því skilyrði að greitt sé lágmarksárgjald, er svarar til þeirrar 
kvaðar, sem hvílir á rafveitunni vegna tengingarinnar. Framsal til annarra á raf- 
orku, sem keypt er af rafveitunni, er óheimil án leyfis rafveitunnar.
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13. gr. 

Eftirlit með húsveitum og tækjum. Gallar á húsveitum. 

Sérhver húsveita, að meðtöldum tækjum til notkunar á raforku, skal fullnægja 
þeim kröfum, sem settar eru í reglugerð rafmagnseftirlits ríkisins og í reglugerð 
rafveitunnar um raflagnir. 

Rafveitustjóri hefur eftirlit með öllum húsveitum, gögnum og tækjum, sem 
notuð eru við hagnýtingu á raforku, og skulu starfsmenn rafveitunnar hafa frjálsan 
aðgang að öllum herbergjum húss, hvenær sem nauðsynlegt er, til að skoða hús- 
veituna eða hluta hennar eða raftæki, sem nota má við veituna. 

Vélar og önnur tæki skulu vera þannig sett og þannig útbúin, að þau starfi án 
þess að titringi valdi eða truflunum á ljósum eða annarri notkun. 

Sé misbrestur á þessu, eða aðrir gallar á veitu eða tækjum, skal notandi þegar 
í stað á sinn kostnað láta löggiltan rafvirkja lagfæra þetta. 

Nú kemur í ljós við skoðun, sem framkvæmd er af rafveitunni, rafmagnseftir- 
liti ríkisins eða löggiltum rafvirkja á húsveitu og tækjum, að galli er á veitu eða 
tækjum, og skal þá eigandi veitunnar eða tækjanna skyldur til þess að láta gera 
við gallana á sinn kostnað. Viðgerðin skal framkvæmd af löggiltum rafvirkja. 

Rafveitustjóri getur látið taka veituna eða tæki úr sambandi, meðan galli er á 

veitunni eða tækjunum, þar til úr er bætt, eða látið gera við galla á kostnað eig- 
anda. 

Húseiganda er skylt að sjá um að stofntaugar í húsveitu hans séu ávallt nægi- 
lega gildar fyrir notkun veitunnar. 

Ef óleyfileg vör finnast í veitu, skal notandi veitunnar gerður ábyrgur fyrir, 

samkvæmt fyrirskipun Rafmagnseftirlits ríkisins. 
Séu gerðar óleyfilegar tengingar eða breytingar á veitu eða tækjum, eða sýnt 

hirðuleysi um meðferð eða viðhald veitu eða tækja, skal farið með það sem galla 
á veitu, og er heimilt að gera eiganda að greiða aukagjald, sem ákveðið er í gjald- 
skrá. vegna kostnaðar við aukið eftirlit með veitunni. 

Það er óleyfilegt, sem ekki fullnægir þörfum, sem settar eru í reglugerðum 
rafmagnseftirlits ríkisins um raforkuvirki, og reglugerðum Rafveitu Snæfjalla. 

14. gr. 

Mælitæki. 

1. Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hús- 
veitn, svo og stað fyrir þau og um tengingu. 

Notandi mælitækis er sá, sem skráður er fyrir raforkunotkun þeirrar veitu, 
sem mælitækið er fyrir. Skal hann bera ábyrgð á mælitækinu, svo og raforku- 
notkun veitunnar, þar til hann lætur af notkun hennar og hefur sagt upp notk- 
uninni með þeim fyrirvara, sem um getur í 19. gr. 

Notandi leggur til öll mælitæki og annast venjulegt viðhald þeirra og end- 
urnýjun á sinn kostnað. Rafveitunni er þó að sjálfsögðu heimilt að hafa eftir- 
lit með tækjum þessum hverju sinni, og þarf samþykki hennar til þess, að skipt 
sé um tæki eða ný sett, enda teiknað með því að rafveitan annist úlvegun 
mælitækja fyrir notendur. 

Gerist hins vegar rafveitan eigandi mælitækjanna, færist endurnýjunar- 

og viðhaldsskyldan yfir á hana. Verði þá mælitæki notanda fyrir óvenjulegu 
hnjaski eða skemmdum, er heimilt að sera notanda að greiða kostnað við við- 

hald þess og endurnýjun. 
2. Ef notandi óskar að mælitækið sé leiðrétt, skal hann senda skriflega beiðni um 

það til rafveitunnar.
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Ef þá kemur í ljós við athugun mælitækis, að mesta skekkja sé /= 5% 
eða minni, er heimilt að gera notanda að greiða kostnað við prófunina. Sé 
skekkja meiri, skal rafveitan bera kostnað af prófuninni. 

Ef notandi vefengir árangur prófunarinnar, skal leita úrskurðar rafmagns- 
eftirlits ríkisins, og er hann bindandi fyrir báða aðila. Kostnað við það skal 
notandi greiða ef skekkjan reynist minni en -þ/=. 5%, en rafveitan annars. 

Hafi kwst.mælir sýnt /— 5% skekkju eða meiri, skal rafveitan áætla leið- 

réttingu á reikningi rafmagnsnotanda miðað við fyrri notkun, og þeim upp- 

lýsingum, sem fyrir liggja, eftir því sem næst verður komizt, þó ekki fyrir lengra 

tímabil en þrjá mánuði, nema notandi geti sannað, að um lengra tímabil hafi 

verið að ræða. 
3. Notendur, sem hafa hemil eða rofa, eiga ekki rétt á neinni endurgreiðslu á 

föstu verði, þótt þeir telji sig ekki hafa getað náð því afli, sem fasta greiðslan 
er miðuð við, en rafveitunni er skylt að leiðrétta skekkju hemilsins eða rofans 
svo fljótt sem við verður komið. 

Ef hemill notanda brennur sundur með stuttu millibili og ástæða er til 
að ætla að of mikið sé lagt á hann að staðaldri, hefur rafveitan rétt til að neita 
um hemil, og gera notanda að skilyrði að kaupa orkuna eftir öðrum gjaldskrár- 
Tið. 

4. Ef notandi hefur aukna straumnotkun vegna galla á veitu sinni eða tækjum, 
er rafveitan ekki skyld til þess að áætla frádrátt á reikningum notandans þess 

vegna. 
0. Ef svo reynist að notkun hefur orðið meiri en álestur sýnir eða álestur verið 

skakkur eða útreikningur á reikningsfjárhæðinni, áskilur rafveitan sér rétt {úl 
þess að leiðrétta þessa skekkju eftir á, undireins og vitað er. 

6. Verði uppvíst að straumur sé notaður á annan hátt en um er samið eða raskað 

hefur verið mælitækjum eða breytt tengingu, þannig að ekki komi fram öll notk- 
un skal rafveitan áætla þann straum, sem notaður hefur verði óleyfilega, og skal 
notandi gjalda fyrir hann þrefalt verð eftir gjaldskrá fyrir allan tímann, sem 

liðinn er frá síðustu skoðun veitunnar, og þar til leiðrétt er nema þyngri refsing 
liggi við að lögum. 
Ef ekki eru fyrir hendi sérstakar upplýsingar um líklega notkun á veitunni, má 

miða matið við stærð á vörum beim, sem fyrir veitunni eru. 
Við endurtekningu skal rjúfa samband við veituna og gera ráðstafanir til þess 

að koma fram ábyrgð á hendur þeim, sem brotlegur hefur gerzt. 

   

15. gr. 

Ábyrgð. 

Ef vanskil eða dráttur verður á greiðslu rafmagnsgjalds, getur rafveitan krafizt 
tryggingar fyrir skilvísri greiðslu. Ef rafmasnsnotkun um mælitæki nægir ekki til 
þess að greiða raunverulegan afhendingarkostnað raforkunnar um mælitækið, er raf- 
veitunni heimilt að krefjast lágmarksgjalds fyrir notkunina. Að öðrum kosti er raf- 
veitunni heimilt að taka mælitækið niður og loka veitunni eða breyta tengingu hennar. 

16. gr. 

Gjald fyrir raforku. 

Reikningur fyrir raforku skal að jafnaði afhentur í húsnæði því, þar sem raforka 
er notuð, og er reikningurinn fallinn í gjalddaga undir eins og krafið er um greiðslu. 

fá 
Nánari reglur um gjalddaga og tilhögun á innheimtu má setja í gjaldskrá.
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17. gr. 

Lokun fyrir veitu og enduropnun. 

Sé gjald yrir raforku ekki greitt þegar greiðslu er krafizt, getur rafveitan sent 
gjaldanda tilkynningu eða afhent hana í húsnæði því, er veita hans er í, um að hann 
verði að greiða gjaldið til skrifstofu rafveitunnar innan viku. Dragist greiðsla lengur, 
er heimilt að taka straum af veitunni, en þó ekki fyrr en þremur dögum eftir að 
skrifleg tilkynning þess efnis til gjaldanda er afhent honum eða afhent í húsnæði 
því, sem veita hans er í. 

Rafveitunni er heimilt að loka veitunni og senda skuldakröfur, sem hún kann að 
hafa á hendur notanda, til innheimtu með lögtaki: 
a) Þegar notandi, þrátt fyrir kröfu og skriflega viðvörun, sem að framan greinir, 

hefur ekki greitt reikning frá rafveitunni, sem fallinn er í gjalddaga. 
þh) Þegar ábyrgðarmaður notanda stendur ekki við ábyrgðina. 
ce) Þegar notandi hefur gerzt brotlegur við reglugerð þessa. 

Lokun fyrir strauminn af þessum ástæðum losar notandann ekki undan greiðsln- 
skyldu á lokunartímabilinu. 

Sé lokað fyrir veitu vegna skulda má að jafnaði ekki opna aftur nema: 
1. Skuldin sé greidd að fullu eða fullnægjandi trygging sett fyrir því, að skuldin 

verði greidd. 
Að greitt sé aukagjald fyrir enduropnun veitunnar skv. gjaldskrá. 

3. Að trygging sé sett fyrir skilvísri greiðslu framvegis, ef sérstakar ástæður eru 
til þess að krefjast slíkrar tryggingar. 
Ef notandi raforku óskar eftir því að veita hans sé tekin úr sambandi um tíma, 

er heimilt að taka aukagjald skv. gjaldskrá fyrir enduropnun veitunnar, svo og að 
taka fulla leigu fyrir mælitæki veitunnar þann tíma, sem veitan var ekki í notkun. 

Enginn má framkvæma endurtengingu veitu nema þeir, sem rafveitan hefur 
veitt umboð til þess hverju sinni. Sé brotið á móti þessu skal farið með það sem end- 
urtekna, óleyfilega straumnotkun skv. 14. gr. 

19
 

;ð 

18. gr. 

Rekstrartruflanir. 

Stöðvun á rekstri eða truflanir vegna bilana eða takmarkana á raforkuvinnsl- 
unni hefur ekki í för með sér neinar skaðabótaskyldur á hendur rafveitunni, en 
koma skal á reglulegum rekstri aftur, eins fljótt og auðið er. 

Notendur eiga ekki rétt á endurgreiðslu þótt stöðvun verði vegna bilana eða 
annarra óviðráðanlegra atvika um langan eða skamman tíma, að öðru leyti en því, 
sem síðar segir um endurgreiðslu fastasjalds, og rafveitan ber ekki ábyrgð á spennu- 
breytingum undir slíkum kringumstæðum eða afleiðingum af þeim, og eigi heldur 
af bruna eða slysum, sem verða kunna af völdum rafmagns frá húsveitum rafmagns- 
notenda. 

Rafveitan áskilur sér rétt til þess að loka fyrir straum til viðgerða og viðhalds 
eða eftirlits á helgum dögum á þeim tímum, sem heimilisnotkun er almennt minnst, 
og að nóttu til í mai júlí, svo og endranær þegar þörf gerist. 

Meðan verið er að leggja heimtaugar er rafveitunni heimilt að taka straum af 
því svæði, sem nauðsynlegt er til þess að framkvæma tengingar. 

Komi það fyrir að takmarka þurfi notkun á raforku um langan eða skamman 
líma, ákveður hreppsnefnd eftir tillögum rafveitunefndar, hvar notkun skuli tak- 
mörkuð fyrst og á hvern hátt. 

Stöðvun á rekstri skal tilkynna fyrirfram ef unnt er, en þó eiga nolendur ensa
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skaðabótakröfu á hendur rafveitunni, þótt straumur hafi verið tekinn af fyrirvara- 
laust. 

Notendur, sem greiða raforku við föstu árgjaldi, eiga rétt á að fá 1/300 hluta 

árgjaldsins endurgreiddan fyrir hvern heilan dag, er þeir missa raforkuna vegna 
stöðvunar eða truflana á rekstri, þó eigi fyrir skemmri tíma en tvo sólarhringa. 

19. gr. 

Uppsögn á rafmagnsnotkun og tilkynning um flutning eða breytingu í notkun. 

Sérhver rafmagnsnotkun, er notandi byrjar á eftir nýjum lið gjaldskrár rafveit- 
unnar, er bindandi fyrir hann, að minnsta kosti eitt ár, nema um sé að ræða bráða- 

birgðalagnir eða tilraunataxta, sem eru fullreyndir á skemmri tíma. Þó getur raf- 

veitunefnd leyst notanda undan þessari skuldbindingu þegar sérstaklega stendur á. 
Þegar ár er liðið, getur notandi sagt upp notkuninni með eins mánaðar fyrirvara, ef 
ekki er um annað samið eða annað ákveðið í gjaldskrá rafveitunnar. Skal uppsögn 
tilkynnt rafveitustjóra skriflega. 

Rafveitan áskilur sér sama uppsagnarfrest af sinni hálfu og notandi hefur sam- 
kvæmt framansögðu. 

Tilkynning um breytingu á notkun frá einum gjaldskrárlið til annars er sama 
og uppsögn á fyrri notkun og beiðni um nýja, og fer um það sem að ofan greinir. 

Tilkynning um flutning notanda úr einni íbúð í aðra skal afhenda á skrifstofu 
rafveitunnar með hálfs mánaðar fyrirvara. 

Notandi ber ábyrgð á raforkunotkun þeirrar veitu, sem hann er skráður fyrir, 
þar til hann hættir notkun veitunnar og hefur sagt henni upp með beim fyrirvara, 
sem hann hefur samkvæmt reglugerð þessari. 

20. gr. 

Breytingar á gjaldskrá. 

Notanda skal skylt að hlíta ákvæðum sildandi gjaldskrár rafveitunnar og breyt- 
ingum þeim, sem hreppsnefndir samþykkja og ráðherra staðfestir. 

Verði ágreiningur milli rafveitunefndar og notanda um skilning á ákvæðum 
gjaldskrár eða settum skilyrðum fyrir rafmagnsnotkun, getur notandi krafizt þess, 
að ágreiningurinn verði lagður undir úrskurð hreppsnefndanna. 

C. ALMENN ÁKVÆÐI. 

21. gr. 

Brot á reglugerð. 

Brot á reglugerð þessari eða gegn reglum, sem settar verða samkvæmt henni, 
varða sektum allt að kr. 10 000.00, nema þyngri refsing liggi við samkv. lögum. Ef 
brot veldur skemmdum á eignum rafveitunnar, skal hinn Þbrotlegi þess utan bæta 
skaðann. 

Sektir renna í ríkissjóð. 

22. gr. 

Málssókn. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari eða reglugerðum, sem settar eru 
samkvæmt henni, skal farið að hætti opinberra mála.
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23. gr. 
Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt vatnalögum, nr. 16 20. júní 1923, og 

orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar í 
stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur 
úr gildi reglugerð fyrir Rafveitu Snæfjallahrepps nr. 225 12. desember 1963. 

Iðnaðarráðuneytið, 15. október 1970. 

Jóhann Hafstein. 

Jóhannes Guðfinnsson. 

16. október 1970. Nr. 224. 
REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Leirár- og Melahreppi, Borgarfjarðarsýslu. 

Fasteignaskatt samkvæmt 3. gr. laga nr. 51 10. júní 1964 skal innheimta með 
200% álagi í Leirár- og Melahreppi, Borsarfjarðarsýslu. 8 S pp sartJ N 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt 5. gr. laga nr. 51 10. júní 1964, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. október 1970. 

Emil Jónsson. uu nn 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

22. október 1970. Nr. 225. 

SAMÞYKKT 

um sveitarstjóra í Ölfushreppi í Árnessýslu. 

1. gr. 
Hreppsnefnd kýs sveitarstjóra eftir hverjar almennar hreppsnefndarkosningar, 

og er kjörtímabil hans hið sama og kjörtímabil hreppsnefndar. 

2. gr. 
Sveitarstjóri á sæti á fundum hreppsnefndar og hefur óbundið málfrelsi og til- 

lögurétt, en atkvæðisrétt hefur hann því aðeins, að hann sé hreppsnefndarmaður. 

3. gr. 
Sveitarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem hreppsnefnd gerir 

og hreppsmála yfirleitt. Hann sér um, að öll störf, sem nefndin á að annast séu fram- 

kvæmd. Hann annast innheimtu á öllum tekjum hreppssjóðs og fyrirtækja hans án 
sérstakrar þóknunar, annarrar en áhættubóknunar, sem honum verði greidd eftir 
sömu reglum og innheimtumönnum ríkisins. Hann er féhirðir hreppsnefndar og 
reikningshaldari, semur allar skýrslur hennar og reikninga, annast alla bókun og 
bréfaviðskipti. Hann geymir bækur nefndarinnar, innstæðubréf hreppsins, verðbréf 

Bg1
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og öll önnur skjöl og hvað annað, sem hreppnum tilheyrir og hreppsnefndin á að 

bera ábyrgð á. 
Í forföllum sveitarstjóra skal oddviti annast störf hans. 

4. gr. 

Launakjör sveitarstjóra skulu ákveðin í ráðningarsamningi þeim, sem um getur 

í 5. gr. og greiðast þau úr sveitarsjóði. 

5. gr. 

Oddviti skal fyrir hönd hreppsnefndar gera ráðningarsamning við sveitarstjóra, 

eftir að ráðning hans hefur verið samþykkt af hreppsnefnd og skal þar nánar kveðið 

á um kjör hans, orlof, skrifstofutíma, lífeyri og annað það, sem nauðsynlegt er 

hverju sinni, og skal ráðningarsamningurinn samþykktur af hreppsnefnd. 
Uppsagnarfrestur af hendi hvors aðila er 6 mánuðir. 

6. gr. 

Nú gerist sveitarstjóri sekur um stórfellda og ítrekaða vanrækslu og hirðuleysi 

í starfi og skeytir ekki áminningum hreppsnefndar, getur hún þá með fundarsam- 
þykkt vikið honum frá störfum, en tilkynna skal hún félagsmálaráðuneytinu þessa 

frávikningu, svo fljótt sem við verður komið. Hreppsnefnd ákveður, hvort oddviti 
eða annar hreppsnefndarmaður taki við starfi sveitarstjóra og gegni því, unz sveit- 

arstjóri hefur verið ráðinn að nýju. 

Sambykkt þessi, sem hreppsnefnd Ölfushrepps í Árnessýslu hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. marz 1961, til þess að öðlast 

gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. október 1970. 

Emil Jónsson. 0 

Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 226. 23. október 1970. 

Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskups Íslands um, að 

Njarðvíkursókn í Múlaprófastsdæmi skuli sameinast Bakkagerðissókn 

Í sama prófastsdæmi. 

Ráðuneytið hefur móttekið bréf yðar, háæruverðugi herra, dags. 2. júlí sl., varð- 

andi beiðni um, að Njarðvíkursókn í Múlaprófastsdæmi verði sameinuð Bakkagerðis- 

sókn í sama prófastsdæmi. 
Með skírskotun til tillagna yðar, svo og samþykkta safnaðarfunda í báðum sókn- 

unum og samþykktar héraðsfundar þar að lútandi, tekur ráðuneytið fram, að það, 

samkvæmt heimild í 11. gr. laga um skipun prestakalla o. fl. nr. 35/1970, samþykkir 

framangreinda ráðstöfun, þannig að Njarðvíkursókn skuli sameinast Bakkagerðis- 

sókn í Múlaprófastsdæmi.
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SAMÞYKKT 

um forkaupsrétt Eskifjarðarhrepps á lóðum og fasteignum á Eskifirði. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 22 23. júní 1932 um forkaupsrétt kaupstaða og 
kauptúna á hafnarmannvirkjum og fleiru, hefur hreppsnefnd Eskifjarðarhrepps gert 
eftirfarandi samþykkt: 

Eskifjarðarhreppi er áskilinn forkaupsréttur á lóðum og mannvirkjum sjávar- 
megin Strandgötu og Norðfjarðarvegar, svo og þeim öðrum lóðum og mannvirkjum 
innan hreppsins, þar sem fara þarf um með vegalagningu og aðrar opinberar mann- 
virkjagerðir, samkvæmt skipulagsuppdrætti. 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi og gildir í 5 ár frá dagsetningu hennar að telja. 
Birtist hún hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. október 1970. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. Í 

Hallgrímur Dalberg. 

27. október 1970. . Nr. 228. 
AUGLÝSING 

um veitingu leyfa til reglubundins áætlunarflugs innanlands. 

Samkvæmt VII. kafla laga nr. 34 21. maí 1964, um loftferðir, hefur sam- 

sönguráðuneytið í dag veitt Flugfélagi Íslands hf. sérleyfi til reglubundins áætlun- 
arflugs á eftirtöldum flugleiðum innanlands, til ársloka 1975: 

1. Reykjavik- Patreksfjörður--Reykjavík. 
2. Reykjavík-Ísafjörður--Reykjavík. 
3. Reykjavík--Sauðárkrókur- Reykjavík. 

4. Reykjavík—Akureyri- Reykjavík. 
5. Reykjavík--Húsavík--Reykjavík. 
6. Reykjavík--Raufarhöfn-Reykjavík. 
7. Reykjavík--Þórshöfn--Reykjavík. 
8. Reykjavík--Egilsstaðir- Reykjavík. 
9. Reykjavík--Hornafjörður--Reykjavík. 

10. Reykjavik--Fagurhólsmýri--Reykjavík. 
11. Reykjavík--Vestmannaeyjar--Reykjavík. 
12. Akureyri Egilsstaðir — Akureyri.   

Enn fremur hefur ráðuneytið í dag veitt sama félagi, til sama tíma, leyfi til rekst- 
urs reglubundinna áætlunarferða, með farþega, póst og vörur, á eftirgreindum flug- 
leiðum, án sérleyfis: 

1. Patreksfjörður- Ísafjörður— Patreksfjörður. 

2. Ísafjöður- Akureyri Ísafjörður. 
3. Ísafjörður --Egilsstaðir--Ísafjörður.
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4. Ísafjörður— Hornafjörður Ísafjörður. 
5. Sauðárkrókur —Akureyri—Sauðárkrókur. 
6. Sauðárkrókur--Húsavík—Sauðárkrókur. 
7. Akureyri-Húsavík— Akureyri. 
8. Akureyri--Raufarhöfn— Akureyri. 
9. Akureyri—Þórshöfn— Akureyri. 

10. Egilsstaðir Hornafjörður Egilsstaðir. 
11. Hornafjörður Fagurhólsmýri Hornafjörður. 

Sérleyfinu fylgir einkaréttur til að reka áætlunarflug á umræddum flugleiðum 
og jafnframt skylda til að halda þar uppi föstum áætlunarferðum, eftir því sem flutn- 

ingaþörf krefur, að dómi ráðuneytisins. 

Samgönguráðuneytið, 27. október 1970. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

Nr. 229. 26. október 1970. 
REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Vestmannaeyjum. 

Fasteignaskatt samkvæmt 3. gr. laga nr. 51 10. júní 1964 skal innheimta með 200% 
álagi í Vestmannaeyjum. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt 5. gr. laga nr. 51 10. júni 1964 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. október 1970. 

Emil Jónsson. rn 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Nr. 230. 27. október 1970. 
SAMÞYKKT 

fyrir veiðifélag Staðar- og Vatnadalsár. 

1. gr „gr. 
Félagið heitir Veiðifélag Staðar- og Vatnadalsár. Heimili þess og varnarþing er 

Suðureyri í Súgandafirði. 

2. gr. 
Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Staðar- og Vatnadalsá, en þær eru 

Staður, Vatnadalur, Bær og Sólstaðir. 

3. gr. 
Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu, og að leigja 

það til stangarveiði. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu.
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4. gr. 
Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir 

kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, 
að formaður gengur út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, og hinn 
eftir þrjú ár, og helzt svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur 
skorazt undan endurkosningu, nema sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í 
stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og tvo endurskoðendur til tveggja ára 
í senn, þannig að annar varamaðurinn og annar endurskoðandinn gangi út annað 
árið, og hinir hitt árið. 

5. gr. 
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær 

menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma, 
og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur 
yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi 
félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með 
hvaða kjörum leyfið er veitt. 

6. gr. 
Aðalfund skal halda í maímánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störf- 

um félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta 
ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fund- 
urinn um þá. 

7. gr. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana Í 

serðabók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, arð- 
skrá, fundargerðir og bréf. 

8. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. gr. 
Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 

um lax- og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970 um 
lax- og silungsveiði, og öðlast gildi þegar í stað. 

Landbúnaðarráðuneytið, 27. október 1970. 

Ingólfur Jónsson. 

Þorv. K. Þorsteinsson. 
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SAMÞYKKT 

fyrir veiðifélag Hvítár og Norðlingafljóts. 

1. gr. 

Félagið heitir Veiðifélag Hvítár og Norðlingafljóts. Heimili þess og varnarþing 

er heimili formanns þess. 

2. gr. 

Félagið nær til allra jarða og afrétta, sem land eiga að straumvatnasvæði Hvítár, 

ofan ármóta hennar og Reykjadalsár, og sem fiskur getur haft för um. Jarðirnar eru: 

Kalmanstunga Í og 1, Fljótstunga, Gilsbakki, Bjarnastaðir, Kirkjuból, Hvammur, 

Haukagil, Sámsstaðir, Háafell, Þorgautsstaðir, Fróðastaðir, Síðumúli, Síðumúla- 

veggir, Brúareykir, Miðgarður, Kaðalstaðir Í og lí, Húsafell 1 og 11, Hraunsás, Stóri- 

ás, Sigmundarstaðir, Refsstaðir, Signýjarstaðir, Norður-Reykir, Reykholt, Skáney, 

Birkihlíð, Deildartunga 1 og Il, Hurðarbak, Brekkukot, Klettur og afréttarlönd Reyk- 

holtsdals- og Hálsahreppa. 

ð. gr. 

Verkefni félagsins er að viðhalda fiskgengd á félagssvæðinu, og einkum að leit- 

ast við að koma þar upp laxveiði, ef tök eru á. Enn fremur að ráðstafa veiði og 

kveða á um nytjun hennar. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

4. gr. 

Stjórn félagsins skipa fimm menn, formaður og fjórir meðstjórnendur. Skulu 

þeir kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, 

að formaðurinn gengur úr eftir eilt ár, tveir meðstjórnendur eftir tvö ár, og hinir 

tveir eftir þrjú ár, og helzt svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður 

getur skorazt undan endurkosningu, nema sérstök forföll hamli, eða hann hafi verið 

í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og tvo endurskoðendur til tveggja ára í 

senn þannig, að annar varamaðurinn og annar endurskoðandinn gangi úr annað 

árið og hinir hitt árið. 

5. gr. 

Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær 

menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, er vinna þarf á hverjum tíma, 

og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur 

yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi 

félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma, veiðitæki og með hvaða 

kjörum leyfið er veitt. 

6. gr. 

Aðalfund skal halda í aprílmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störf- 

um félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess næsta ár. 

Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins, og úrskurðar fundurinn 

um þá. 

7. gr. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana Í 

gerðabók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, arð- 
skrá, fundargerðir og bréf.
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8. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. gr. 
Brot á samþykkt þessari varða sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970, 

um lax og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970 um 
lax- og silungsveiði, og öðlast gildi þegar í stað. 

Landbúnaðarráðuneytið, 27. október 1970. 

Ingólfur Jónsson. 

Þorv. K. Þorsteinsson. 
  

30. október 1970. . Nr. 232. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Gerðahrepps. 

I RAFORKA 

Rafveita Gerðahrepps selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

Í1. Um kwst.mæli á kr. 10.35 hver kwst. 

12. Um kwst.mæli á kr. 4.00 hver kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 45.20 á ári af 

hverjum fermetra gólfflatar í rúmi því, er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 
greiða af gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og 
ganga skal greiða kr. 15.30 af fermetra á ári. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

21. Um kwst.mæli á kr. 2.30 hver kwst. Auk þess skal greiða fastagjald kr. 17.35 á 
mánuði af hverju herbergi íbúðar. Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll 
herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, og eldhús. Herbergi, sem er minna en 5 m? 
skal teljast hálft, en stærra en 25 m? sem tvö. Leiga af einum mæli er innifalin 
í fastagjaldinu. 

Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er undir 10 m?, má miða við sameig- 

inlegt flatarmál þeirra, þannig að hverjir 10 m? jafngilda einu herbergi og 6 m? 
hálfu herbergi. 

C. Vélanotkun. 

31. Um kwst.mæli á kr. 5.65 hver kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 

má krefjast minnsta árgjalds kr. 1128.00 á hvert uppsett kw. vélanna. 
32. Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum kr. 2.30 hver kwst. 
33. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk, kjöt eða mjólkuriðnað er yfir 

20 kw. 

a. Um kwstmæli á kr. 1.65 hver kwst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 
klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó
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eigi lengur en 174 klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir vélalagnir eða 

tvígjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á tilskildum tíma. 

b. Um tvígjaldsmæli á kr. 9.80 hver kwst. í 17%% klst. tvisvar sinnum á dag á 

tímum mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1 klst. í senn, en á kr. 

1.80 hver kwst. utan þess tíma. 

e. Um tvígjaldsmæli á kr. 0.80 hver kwst. í 1% klst. á dag á tímum mesta álags 

rafveitunnar, en þó eigi lengur en Í klst. í senn, en á kr. 1.80 hver kwst. utan 

þess tíma. 
Um mæli á kr. 2100.00 fyrir hvert kw. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 

mínútna meðalálag og auk þess kr. 1.15 á notaða kwst. 

Ef ekki eru tök á að mæla mesta notað afl má selja þannig: Um mæli á kr. 
2 

1380.00 fyrir hvert uppsett kw. vélanna og auk þess kr. 1.15 á notaða kwst. 

D. Hitun. 

Um kwst. mæli á kr. 0.80 hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 

klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó eigi 

lengur en 1% klst. í senn. 

Um kwst.mæli á kr. 0.40 hver kwst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 7. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 

Að notandi setji klukkrofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó getur 

rafveitustjóri ákveðið að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra. Kostar 

þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum, sem 

gilda um leigu mæla. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 

unnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillir notaður. 

E. Önnur raforkunotkun. 

Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 

slíkra staða, á kr. 3.00 hver kwst. enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðu- 

tæki fasttengd. 
Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 

mæli á kr. 6.75 hver kwst. 

„ Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst.mæli á kr. 0.92 hver kwst., ef 

straumur er rofinn frá kl. 8.30 til kl. 29, eða um tvígjaldsmæli á kr. 0.92 hver 

kwst. á tímanum frá kl. 22 til 8.30 og kr. 2.30 hver kwst. frá kl. 8.30 til 22. 

Til gatnalýsingar á kr. 2.30 hver kwst. 

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar sjald- 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A-1. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitu- 

stjóri þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjaldskrárlið C—E 

(báðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um aukningu frá vetrarnotkun 

að ræða. Enn fremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það hagstætt vegna 

orkunýtingar rafveitunnar. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 

og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 

tækjum sem hér segir:



30. október 1970. 645 Nr. 289. 

I. Af einfasa mælum upp að 30 amp. .....0020000 0 kr. 15.00 á mán. 
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. .......0.0000 00... — 18.60 - — 

3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. ....0000000 000 — 47.20 - — 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. .......0.00000 0000. — 6800 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni skal ársleigan 
vera sem næst 20% af verði mælitækisins. Leigan er innheimt um leið og gjald 
fyrir raforku. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greitt, svo til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 345.00. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust og verður hún eigi enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 345.00 gjald 
á skrifstofu rafveitunnar. 

HI. HEIMTAUGARGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hverja 
húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun húsnæðis 
og helztu raforkunotkun. 

Ein heimtaug er lögð að hverri eign (á sömu lóð) og skal greitt heimtaugar- 
gjald af hverri heimtaug (spennist.) fyrir allt að 15 m jarðstrengsheimtaug frá jarð- 
strengskerfi og allt að 30 m loftlínuheimtaug frá loftlínukerfi, samkvæmt eftirfar- 
andi töflu: 

Málstraumur stofnvara 
Gjald- i 3 x 220 V. í 3 X 380 V. Hámarks- 
skrár- kerfi kerfi afl Heimtaugar- 
liður Amp. Amp. KVA gjald 

1. 2 > 60 1 60 13 9 030.00 
9. 3X 60 2X 60 29 12 000.00 
3. 3 > 100 3 > 60 38 17 150.00 

4. 50 sp. 20 310.00 
ð. 3 > 100 66 28 210.00 

6. 3 > 200 75 34 300.00 
7 100 sp. 40 620.00 
8. 3 < 350 3 X 300 132 56 265.00 
9. 150 sp. 64 575.00 

10. 200 sp. 81 240.00 
11. 3 > 350 231 93 630.00 
12. 300 sp. 130 000.00 
13. 500 sp. 216 000.00 

Sp. = spennir. 

Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stytztu greiðfæru leið að 
varkassa á útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa á innvegg skal leita samþykkis 
rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður dreginn Í. 

Sé jarðlínuheimtaug lögð frá loftlínu (samkvæmt ósk heimtaugarbeiðanda) skal 
lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að inntakskassa, en þveri heimtaugin 
akbraut, skal breidd akbrautar dregin frá. 

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra, umfram fyrstu 15 m þannig: 
Yj == (300 - 4 X KVA) kr./m. 

B 82
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Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 m þannig: 

YL == (200 -- 3 X KVA) kr./m að viðbættum kr. 4510.00 á hvern staur í umfram- 

lengd. 
Sé lögð bráðabirgðaheimlaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greitt fyrir 

hana, sem hér segir: 

60 amp. einfasa .......000000 0000 kr. 2 225.00 

60 amp. þrífasa ........0000000 00... — 2 925.00 

Séu aðstæður þannig, að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimlaugar verði 

óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði. 

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal not- 

andi greiða mismun samkvæmt gjaldskrá. 

Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti 

vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því 

sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. 

Þegar lóð er lögð til, er það rafveitunni gert að kostnaðarlausu og skal í öllu 

hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvar- 

húsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir 

spennistöðina greiðist af rafveitunni, (í leiguformi t. d. fyrir lengri tíma) og kemur 

til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða eða 

aðstæður óeðlilegar skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. Helm- 

ingur heimtaugargjalds skal greiddur við umsókn, en síðari hlutinn áður en notkun 

hefst. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 

og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá 

fyrir Rafveitu Gerðahrepps nr. 92 2. apríl 1970. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. október 1970. 

Jóhann Hafstein.   
Jóhannes Guðfinnsson. 

Nr. 238. . 30. október 1970. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Keflavíkur. 

I. RAFORKA 

Rafveita Keflavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

11. Um kwst.mæli á kr. 10.35 hver kwst. 

12. Um kwstmæli á kr. 4.00 hver kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 45.20 á ári af 

hverjum fermetra gólfflatar í rúmi því, er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 

greiða af gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og 

ganga skal greiða kr. 15.30 af fermetra á ári.
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ðl. 

32. 
öð. 

94. 

41. 

42. 

d. 

b. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwstmæli á kr. 2.30 hver kwst. Auk þess skal greiða fastagjald kr. 17.35 á 
mánuði af hverju herbergi íbúðar. Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll 
herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, og eldhús. Herbergi, sem er minna en 5 mé 
skal teljast hálft, en stærra en 25 m? sem tvö. Leiga af einum mæli er innifalin 
í fastagjaldinu. 

Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er undir 10 m?, má miða við sameig- 
inlegt flatarmál þeirra, þannig að hverjir 10 m? jafngilda einu herbergi og 6 m? 

hálfu herbergi. 

C. Vélanotkun. 

Um kwst.mæli á kr. 5.65 hver kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 

má krefjast minnsta árgjalds kr. 1128.00 á hvert uppsett kw. vélanna. 
Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum kr. 2.30 hver kwst. 

Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk, kjöt eða mjólkuriðnað er yfir 

20 kw. 
a. Um kwstmæli á kr. 1.65 hver kwst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 

klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó 
eigi lengur en 1% klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir vélalagnir eða 
tvígjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á tilskildum tima. 

b. Um tvígjaldsmæli á kr. 9.80 hver kwst. í 1% klst. tvisvar sinnum á dag á 
tímum mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en Í klst. í senn, en á kr. 
1.80 hver kwst. utan þess tíma. 

c. Um tvígjaldsmæli á kr. 0.80 hver kwst. í 114 klst. á dag á tímum mesta álags 
rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1 klst. í senn, en á kr. 1.80 hver kwst. utan 

þess tíma. 
Um mæli á kr. 2100.00 fyrir hvert kw. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 

mínútna meðalálag og auk þess kr. 1.15 á notaða kwst. 
. Ef ekki eru tök á að mæla mesta notað afl má selja þannig: Um mæli á kr. 

1380.00 fyrir hvert uppsett kw. vélanna og auk þess kr. 1.15 á notaða kwst. 

D. Hitun. 

Um kwst. mæli á kr. 0.80 hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 
klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó eigi 
lengur en 1% klst. í senn. ' 
Um kwst.mæli á kr. 0.40 hver kwst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 7. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
A3 notandi setji klukkrofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó getur 
rafveitustjóri ákveðið að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra. Kostar 
þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum, sem 
gilda um leigu mæla. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 
unnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillir notaður.
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E. Önnur raforkunotkun. 

51. Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða, á kr. 3.00 hver kwst. enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðu- 

tæki fasttengd. 
52. Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 

mæli á kr. 5.75 hver kwst. 
53. "Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst.mæli á kr. 0.92 hver kwst., ef 

straumur er rofinn frá kl. 8.30 til kl. 22, eða um tvígjaldsmæli á kr. 0.92 hver 

kwst. á tímanum frá kl. 22 til 8.30 og kr. 2.30 hver kwst. frá kl. 8.30 til 22. 
34. Til gatnalýsingar á kr. 2.30 hver kwst. 

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 
skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A-1. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitu- 
stjóri þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjaldskrárlið C—E 
(báðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um aukningu frá vetrarnotkun 

að ræða. Enn fremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það hagstætt vegna 
orkunýtingar rafveitunnar. 

11. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 
tækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. ......000000 000... kr. 15.00 á mán. 
2. Af þrifasa mælum upp að 50 amp. ....0.0000000 0000 — 1860 - — 
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. .....0000%00 000 — 47.20 - — 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. .....000000 000 — 6800 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni skal ársleigan 
vera sem næst 20% af verði mælitækisins. Leigan er innheimt um leið og gjald 
fyrir raforku. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greitt, svo til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 345.00. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust og verður hún eigi enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 345.00 gjald 

á skrifstofu rafveitunnar. 

TIl. HEIMTAUGARGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hverja 
húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun húsnæðis 
og helztu raforkunotkun. 

Ein heimtaug er lögð að hverri eign (á sömu lóð) og skal greitt heimtaugar- 
gjald af hverri heimtaug (spennist.) fyrir allt að 16 m jarðstrengsheimtaug frá jarð- 
strengskerfi og allt að 30 m loftlínuheimtaug frá loftlínukerfi, samkvæmt eftirfar- 

andi töflu:
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Málstraumur stofnvara 
Gjald- i 38 xX 220 V. i 3 X 380 V. Hámarks- 
skrár- kerfi kerfi afl Heimtaugar- 
liður Amp. Amp. KVA gjald 

1 2 60 1>< 60 13 9 030.00 
2. 3>< 60 2 60 22 12 000.00 
3. 3 > 100 3X 60 38 17 150.00 
4 50 sp. 20 310.00 
ð. 3 < 100 66 28 210.00 
6. 3 > 200 75 34 300.00 
7. 100 sp. 40 620.00 
8. 3 >X 350 3 > 300 132 56 265.00 
9. 150 sp. 64 575.00 

10. 200 sp. 81 240.00 
11. 3 X 350 231 93 630.00 
12. 300 sp. 130 000.00 
13. 500 sp. 216 000.00 

Sp. == spennir. 

Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stytztu greiðfæru leið að 
varkassa á útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa á innvegg skal leita samþykkis 
rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður dreginn Í. 

Sé jarðlinuheimtaug lögð frá loftlínu (samkvæmt ósk heimtaugarbeiðanda) skal 
lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að inntakskassa, en þveri heimtaugin 
akbraut, skal breidd akbrautar dregin frá. 

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra. umfram fyrstu 15 m þannig: 

Yj = (300 - 4 X KVA) kr./m. 
Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 m þannig: 

YL = (200 3 KVA) kr./m að viðbættum kr. 4510.00 á hvern staur í umfram- 

lengd. 
Sé lögð Þráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greitt fyrir 

hana, sem hér segir: 

60 amp. einfasa ................2 00. kr. 2 225.00 
60 amp. þrífasa ............0.000.0 0... — 2 925.00 

Séu aðstæður þannig, að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 
óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði. 

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal not- 
andi greiða mismun samkvæmt gjaldskrá. 

Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti 
vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því 
sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. 

Þegar lóð er lögð til, er það rafveitunni gert að kostnaðarlausu og skal í öllu 
hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvar- 
húsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir 
spennistöðina greiðist af rafveitunni, (í leiguformi t. d. fyrir lengri tíma) og kemur 
til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða eða 
aðstæður óeðlilegar skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. Helm- 
ingur heimtaugargjalds skal greiddur við umsókn, en síðari hlutinn áður en notkun 
hefst.
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Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 

og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá 

fyrir Rafveitu Keflavíkur nr. 91 2. apríl 1970. 

Nr. 

11. 

12. 

14. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. október 1970. 

Jóhann Hafstein. 0 

Jóhannes Guðfinnsson. 

234. 30. október 1970. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Hveragerðis. 

I RAFORKA 

Rafveita Hveragerðis selur raforku á þann hátt og því við verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

Til almennrar lýsingar um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
b. Orkugjald ........00.20000 00 10.60 kr./kwst. 

Til almennrar lýsingar um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla TI. 
b. Fastagjald af sólffleti í rúmi því, er lýsa skal, mælt innan útveggja: 

Fyrir búðir, vinnustofur og skrifstofur ............ 53.00 kr./m?/ári. 

Fyrir geymslur og ganga þeim tilheyrandi .......... 21.00 kr./m?/ári. 
c. Orkugjald ........0...002 000. 3.10 kr./kwst. 

Fastagjald reiknist ekki af ræktunarhúsum. 
Til götulýsingar um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
Þ. Orkugjald ...........0..00 000 3.10 kr./kwst. 

Til nota um vinnulagnir, meðan á byggingu stendur, um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
bh. Orkugjald .............00.000 000 5.30 kr./kwst. 

B. Almenn heimilisnotkun o. fl. 

. Til heimilisnotkunar um kwst.mæli: 
a. Grunngjald ..............2... 0000. 222.00 kr./ári. 
b. Orkugjald .........0... 00... .0n 2.30 kr./kwst. 

c. Faslagjald af hverju herbergi ..............0.0... 222.00 kr./ári. 

Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem ætluð eru til 
íbúðar, og eldhús. Herbergi minna en 5 m? skal telja sem hálft, en stærra en 
25 m? sem tvö, þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 m?, má 
reikna með þeirri meðalstærð. 

„ Til matargerðar í gisti- og veitingahúsum, sjúkrahúsum og öðrum slíkum stöðum, 
enda séu tæki fasttengd, um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
b. Orkugjald .......2.0.200 00 2.30 kr./kwst.
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31. 

32. 

33. 

34. 

42, 

45. 

C. Vélanotkun. 

Um kwst.mæli: 
a. Grunngjald ...........0.02.00 00 474.00 kr./ári. 

b. Orkugjald ...........0200 20 5.30 kr./kwst. 

Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma á ári, má krefjast minnsta ár- 

gjalds 1035.00 kr./kw. í málraun véla. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig selja raforku til lýsingar og reiknast 

þá að auki fermetragjald af gólffleti, reiknað eftir sömu reglum og gilda um lið 

12, þriðjungi lægri. 

Um afl og orkumæli (mestaaflsmæli) : 
a. Grunngjald .............0200 00. 2 994.00 kr./ári. 
b. Aflgjald af notuðu afl, lágm. 2 kw. 20.00.0000 2 994.00 kr./ári. 
c. Orkugjald ..............2 000. 0.70 kr./kwst. 

Heimilt er að selja alla raforkunotkun fyrirtækja eftir þessum gjaldskrár- 
lið. Fastagjald vegna lýsingar skal þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 12 og 

lágmarksaflgjald sem svarar 20 kw. 

Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig um kwst.mæli: 
a. Grunngjald ..............2.200 00 2 994.00 kr./ári. 

bh. Fastagjald miðað við málraun véla, lágm. 2 kw..... 2382.00 kr./ári. 

c. Orkugjald .............. 00 0.70 kr./kwst. 

Til súgþurrkunar á heyi um kwst.mæli: 
a. Grunngjald ..............00. 00... 474.00 kr./ári. 
b. Orkugjald ...........%0.000 00. 2.30 kr./kwst. 

Framangreint raforkuverð fyrir vélanotkun miðast við að fasviksstuðull 
tækja hjá notanda, t. d. rafsuðuspenna, sé eigi lægri en 0.8. Sé hann lægri, getur 
rafveitan krafizt þess að hann sé hækkaður upp í það gildi. 

Rafveitustjóri getur bannað rafsuðuspenna eða takmarkað notkun þeirra 
við tiltekna tíma sólarhrings. 

D. Hitun. 

Til húshitunar, enda megi bá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum 

mesta álags rafveitunnar, bó eigi lengur en 1'% klst. í senn, um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla TI. 
b. Orkugjald ...............0 0 0.60 kr./kwst. 

Til húshitunar í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 9 um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 

b. Orkugjald ........... 0. 0.40 kr./kwst. 

Til húshitunar og hitunar í vatnsgevmum og gufukötlum, enda megi þá rjúfa 
strauminn í allt að 1 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla IT. 

Þ. Orkugjald ............0 0. 140 kr./kwst. 

Til bökunarofna í brauðserðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, í 12 klst. 

á tímanum frá kl. 20 til 10, um kwst. mæli: 

a. Mælisleisa samkvæmt kafla TI. 

b. Orktgjald ............. 0.70 kr./kwst. 

Sameina má gjaldskrárliði 43 og 44 og selja um tvígjaldsmæli. 
Um framangreinda hitagjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði: 

Minnsta árgjald skal vera sem svarar 1500 kwst. notkun á hvert kw. upp- 

setts afls hitunartækja.
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Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó getur 

rafveitustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra og kost- 
ar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum, sem 
gilda um leigu mæla. 

c. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 
og önnur hitatæki fasttengd og hitastillar notaðir, sé þess krafizt. 
Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið 11. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjóri 
þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, selja raforku eftir sérstökum samningi, þó 
eigi lengur en til eins árs Í senn. 

Lægsta gjald fyrir raforkunotkun um heimtaug skal vera kr. 1550.00 á ári. Skal 
mismunur á ársnotkun og lægsta gjaldi, ef einhver er, innheimtur á fyrra árshelm- 
ingi næsta árs. 

II, MÆLALEIGA 

Xafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 
tækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa kwst.mælum 30 Á og Minni .......0200 00 174.00 kr./ári. 
2. Af þrífasa kwst.mælum 50 ÁA og minni .......00000. 0000. 306.00 kr./ári. 
3. Af þrífasa kwst mælum yfir 50 A og til 100 A 2....0.00 0 426.00 kr./ári. 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, enn fremur klukkurofum, skal 

ársleigan vera sem næst 15% af verði tækjanna. 

TIL HEIMTAUGARGJÖLD 

húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun húsnæðis 

og helztu raforkunotkun. 
Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og skal greiða heimtaugar- 

gjald af hverri heimtaug (spennistöð) samkvæmt eftirfarandi töflu. 

Málstraumur stofnvara Hámarks- Heimtaugar- Yfirlengdargjald 
220 V kerfi 380 V kerfi afl gjald Jarðstrengur Loftlina 

Amp. Amp. KVA Kr. Kr./m Kr./stólpa 

2 60 1>x< 60 13 8 395 437 6 695 
3 6D 2 60 22 11 678 489 7 995 
3 < 100 3>< 60 38 17 520 569 9125 

3 << 100 66 28 713 719 10 580 
3 >< 200 75 31 027 765 
3 >< 350 3 > 200 132 51 830 1070 

150 sp. 58 403 ) 
5 < 300 231 87 970 1385 

300 sp. 113 154 *) 

500 sp. 186 156 *) 
Umframgjald vegna stærðar lóðar reiknast fyrir bæði jarðstrengs- og loftlínuheim- 

taug kr. 2.90 á hvern m? umfram 800 m?. 

*) Greiðist samkvæmt kostnaði.
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Yfirlengdargjald miðast við jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlínuheim- 

taug lengri en 30 m. 
Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stytztu greið- 

færa leið að varkassa á útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa varkassa á innvegg skal 
leita samþykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður 
dreginn í. Sé jarðstrengsheimtaugin lögð frá loftlínu (samkvæmt ósk heimtaugar- 
beiðanda) skal lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að varkassa, en þveri 
heimtaugin akbraut skal breidd akbrautar dregin frá. 

Lengd loftlinuheimtaugar reiknast frá næsta stólpa í götulínu stytztu greiðfæra 

leið að varkassa. 
Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greitt fyrir 

hana, sem hér segir: 
60 amp., einfasa .......... HI FR .. kr. 2 200.00 
60 amp., þrífasa .........000 000 FR — 3 000.00 

Séu aðstæður þannig að kostnaður við lagningu Þbráðabirgðaheimtaugar verði 
óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði. Telji rafveitustjóri að 
auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal notandinn greiða mismun, 

samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að 

mestu eða öllu leyti, vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir 
spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna stað- 
setningar stöðvarinnar. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu og skal í öllu 

hlita skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 
Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvar- 

húsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir 

spennistöðina greiðist af rafveitunni, og kemur til frádráttar heimtaugargjaldi, þó 
aldrei meiri frádráttur en heimtaugargjaldinu nemur. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða 
eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimlaugargjald skal greitt að fullu, þegar sótt er um heimtaug. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun krónur 230.00. 
Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún ekki enduropnuð, fyrr en notandinn hefur greitt krónur 

230.00 á skrifstofu rafveitunnar. 
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V. HEIMILD TIL HÆKKUNAR 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 
þessari, um allt að 15%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins. Enda auglýsi 
hreppsnefnd breytinguna í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 

og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá 
fyrir Rafveitu Hveragerðis, nr. 54 20. marz 1970. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. október 1970. 

Jóhann Hafstein. Í 
Jóhannes Guðfinnsson. 
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11. 

12. 

14. 

22. 

31. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Stokkseyrar. 

I. RAFORKA 

Rafveita Stokkseyrar selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

Til almennrar lýsingar um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
bh. Orkugjald ............20000 0000 10.60 kr./kwst. 

Til almennrar lýsingar um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
bh. Fastagjald af sólffleti í rúmi því, er lýsa skal, mælt innan útveggja: 

Fyrir búðir, vinnustofur og skrifstofur ............ 53.00 kr./m?/ári. 

Fyrir seymslur og sanga þeim tilheyrandi .......... 21.00 kr./m?/ári. 
c. Orkugjald ............2. 02 3.10 kr./kwst. 

Til gótulýsingar um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 

hb. Orkugjald ............202 00. 3.10 kr./kwst. 

Til nota um vinnulagnir, meðan á byggingu stendur, um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
b. Orkugjald ...........0. 0000 5.30 kr./kwst. 

B. Almenn heimilisnotkun o. fl. 

Til heimilisnotkunar um kwst.mæli: 

a. Grunnsjald ................2 20. 222.00 kr./ári. 

b. Orkngjald .............0..20. ns 230 kr./kwst. 

c. Fastagjald af hverju herbergi ................0..... 222.00 kr./ári. 

Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem ætluð eru til 
íbúðar, og eldhús. Herbergi minna en 5 m? skal telja sem hálft, en stærra en 
25 m? sem tvö, þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 m?, má 
reikna með þeirri meðalstærð. 

Til matargerðar í gisti- og veitingahúsum, sjúkrahúsum og öðrum slíkum stöðum, 
enda séu tæki fasttengd, um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
b. Orkugjald ................0 0 2.30 kr./kwst. 

C. Vélanotkun. 

Um kwst.mæli: 

a. Grunngjald ............0...0.0 474.00 kr./ári. 
bÞ. Orkugjald ................ 0. 5.80 kr./kwst. 

Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma á ári, má krefjast minnsta ár- 

gjalds 1035,00 kr./kw. Í málraun véla. 

Eitir hessum sjaldskrárlið má einnig selja raforku til lýsingar og reiknast 

Þá að auki fermetragjald af sólffleti, reiknað eftir sömu reglum og gilda um lið 

12, þriðjungi lægri.
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. Um afl og orkumæli (mestaaflsmæli): . 
a. Grunngjald ............000 0000 2 994.00 kr./ári. 
b. Aflgjald af notuðu afli, lágm. 2 kw. .....0.200..... 2 994.00 kr./ári. 
c. Orkugjald ........2.02000 00. 0.70 kr./kwst. 

Heimilt er að selja alla raforkunotkun fyrirtækja eftir þessum gjaldskrár- 
lið. Fastagjald vegna lýsingar skal þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 12 og 
lágmarksaflgjald sem svarar 20 kw. 

Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig um kwst.mæli: 
a. Grunngjald ...........2..0000. 00... 2 994.00 kr./ári. 
b. Fastagjald miðað við málraun véla, lágm. 2 kw..... 2382.00 kr./ári. 
c. Orkugjald .............00.0 000. 0.70 kr./kwst. 

Til súgþurrkunar á heyi um kwst.mæli: 
a. Grunngjald .............0.00 00. .en 474.00 kr./ári. 
b. Orkugjald .............2..0 0... 2.30 kr./kwst. 

Framangreint raforkuverð fyrir vélanotkun miðast við að fasviksstuðull 
tækja hjá notanda, t. d. rafsuðuspenna, sé eigi lægri en 0.8. Sé hann lægri, getur 
rafveitan krafizt þess að hann sé hækkaður upp í það gildi. 

Rafveitustjóri getur bannað rafsuðuspenna eða takmarkað notkun þeirra 
við tiltekna tíma sólarhrings. 

D. Hitun. 

Til húshitunar, enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum 
mesta álags rafveitunnar, þó eigi lengur en 174 klst. í senn, um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
b. Orkugjald ...............2.0 0... 0.60 kr./kwst. 

Til húshitunar í 9 klst. á tímanum frá ki. 22 til 9 um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
b. Orkugjald ................220 0 0.40 kr./kwst. 

Til húshitunar og hitunar í vatnsgeymum og gufukötlum, enda megi þá rjúfa 
strauminn Í allt að Í klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
b. Orkugjald .............2.000. 0... 1.40 kr./kwst. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, í 12 klst. 
á tímanum frá kl. 20 til 10, um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
b. Orkugjald .................0 0... 0.70 kr./kwst. 

Sameina má gjaldskrárliði 43 og 44 og selja um tvígjaldsmæli. 
Um framangreinda hitagjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði: 
Minnsta árgjald skal vera sem svarar 1500 kwst. notkun á hvert kw. upp- 

setts afls hitunartækja. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó getur 
rafveitustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra og kost- 
ar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum, sem 
gilda um leigu mæla,
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c. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 

og önnur hitatæki fasttengd og hitastillar notaðir, sé þess krafizt. 

Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið 11. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjóri 

þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, selja raforku eftir sérstökum samningi, þó 

eigi lengur en til eins árs í senn. 
Lægsta gjald fyrir raforkunotkun um heimtaug skal vera kr. 1550.00 á ári. Skal 

mismunur á ársnotkun og lægsta gjaldi, ef einhver er, innheimtur á fyrra árshelm- 

ingi næsta árs. 

TI. MÆLALEIGA 

Rafveitusijóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 

og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 

tækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa kwst. mælum 30 ÁA og minni ........... oe... 174.00 kr./ári. 

2. Af þrífasa kwst.mælum 50 Á og minni .............. er. 906.00 kr. /ári. 

3. Af þrífasa kwstmælum yfir 50 A og til 100 ÁA .....0.000.... 426.00 kr./ári. 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, enn fremur klukkurofum, skal 

ársleigan vera sem næst 15% af verði tækjanna. 

HI. HEIMTAUG ARGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hverja 

húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun húsnæðis 

og helztu raforkunotkun. 
Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og skal greiða heimtaugar- 

gjald af hverri heimtaug (spennistöð) samkvæmt eftirfarandi töflu. 

Málstraumur stofnvara Hámarks- Heimtaugar- Yfirlengdargjald 
220 V kerfi 380 V kerfi afl gjald Jarðstrengur Loftlína 

Amp. Amp. KVA Kr. Kr./m Kr./stólpa 

2xX 6 1 60 13 8 395 437 6 695 
3>< 60 2< 60 22 11 678 489 7 995 

3 > 100 3 > 60 38 17 520 569 9125 

3 > 100 66 28 773 719 10 580 

3>< 200 7ð 31 027 765 

3 9. 350 5 > 200 132 51 830 1070 

150 sp. 58 403 *) 
3 XX 350 231 87 970 1385 

300 sp. 113 154 *) 
500 sp. 186 156 >) 

Umframgjald vegna stærðar lóðar reiknast fyrir bæði jarðstrengs- og loftlínuheim- 

laug kr. 2.90 á hvern m? umfram 800 m?. 

Yfirlengdarsjald miðast við jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlínuheim- 

taug lengri en 30 m. 
Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stytztu greið- 

færa leið að varkassa á útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa varkassa á innvegg skal 
leita samþykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður 

*) Greiðist samkvæmt kostnaði.
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dreginn í. Sé jarðstrengsheimtaugin lögð frá loftlínu (samkvæmt ósk heimlaugar- 
beiðanda) skal lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að varkassa, en þveri 

heimtaugin akbraut skal breidd akbrautar dregin frá. 
Lengd loftlínuheimtaugar reiknast frá næsta stólpa í götulínu stytztu greiðfæra 

leið að varkassa. 
Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greitt fyrir 

hana, sem hér segir: 

60 amp., einfasa ........00000 0000 kr. 2 200.00 

60 amp., þrífasa .........0200 000. — 3 000.00 

Séu aðstæður þannig að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 
óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði. Telji rafveitustjóri að 
auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal notandinn greiða mismun, 
samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að selja upp spennistöð að 
mestu eða öllu leyti, vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir 
spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna stað- 
setningar stöðvarinnar. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu og skal í öllu 
hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvar- 
húsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir 
spennistöðina greiðist af rafveitunni, og kemur til frádráttar heimtaugargjaldi, þó 
aldrei meiri frádráttur en heimtaugargjaldinu nemur. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða 
eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimtaugargjald skal greitt að fullu, þegar sótt er um heimtaug. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun krónur 230.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún ekki enduropnuð, fyrr en notandinn hefur greitt krónur 

V. HEIMILD TIL HÆKKUNAR 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 
þessari, um allt að 15%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins. Enda auglýsi 

hreppsnefnd breytinguna í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 

og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess að öðlast gildi þesar í stað, og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá 
fyrir Rafveitu Stokkseyrar, nr. 51 6. marz 1970. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. október 1970. 

Jóhann Hafstein.   
Jóhannes Guðfinnsson.
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ðl. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Eyrarbakka. 

1. RAFORKA 

Rafveita Eyrarbakka selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

Til almennrar lýsingar um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla Il. 
b. Orkugjald .........0000002. 00 10.60 kr./kwst. 

Til almennrar lýsingar um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla ll. 
b. Fastagjald af gólffleti í rúmi því, er lýsa skal, mælt innan útveggja: 

Fyrir búðir, vinnustofur og skrifstofur ............ 53.00 kr./m?/ári. 
Fyrir geymslur og sanga þeim tilheyrandi .......... 21.00 kr./m?/ári. 

c. Orkugjald ..........0.002 000 3.10 kr./kwst. 

Til götulýsingar um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
b. Orkugjald ...........020. 00. 3.10 kr./kwst. 

Til nota um vinnulagnir, meðan á byggingu stendur, um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
b. Orkugjald .........0.0..02 0000. 5.30 kr./kwst. 

B. Almenn heimilisnotkun o. fl. 

Til heimilisnotkunar um kwst.mæli: 

a. Grunngjald ..........0.20000 0000 222.00 kr./ári. 
b. Orkugjald .........0..200000 000 2.30 kr./kwst. 
c. Fastagjald af hverju herbergi ..............0...... 222.00 kr./ári. 

Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem ætluð eru til 
íbúðar, og eldhús. Herbergi minna en 5 m? skal telja sem hálft, en stærra en 
25 mé? sem tvö, þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 m?, má 
reikna með þeirri meðalstærð. 

„ Til matargerðar í gisti- og veitingahúsum, sjúkrahúsum og öðrum slíkum stöðum, 

enda séu tæki fasttengd, um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
b. Orkugjald ..............0.200. 00 2.30 kr./kwst. 

Um kwst.mæli: 

a. Grunngjald .........2...00.2022 0 474.00 kr./ári. 
b. Orkugjald .............2.00 00. o.30 kr./kwst. 

Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma á ári, má krefjast minnsta ár- 
gjalds 1035.00 kr./kw. í málraun véla. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig selja raforku til lýsingar og reiknast 
þá að auki fermetragjald af gólffleti, reiknað eftir sömu reglum og gilda um lið 
12, þriðjungi lægri.
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Um afl og orkumæli (mestaaflsmæli): 

a. Grunngjald ...........000020 0000 n en 2 994.00 kr./ári. 
b. Aflgjald af notuðu afli, lágm. 2 kW. 20.00.0000... 2 994.00 kr./ári. 
c. Orkugjald ........20..202000 0000. 0.70 kr./kwst. 

Heimilt er að selja alla raforkunotkun fyrirtækja eftir þessum gjaldskrár- 
lið. Fastagjald vegna lýsingar skal þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 12 og 
lágmarksaflgjald sem svarar 20 kw. 

Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig um kwst.mæli: 
a. Grunngjald ..........2.00220 000 2 994.00 kr./ári. 
bh. Fastagjald miðað við málraun véla, lágm. 2 kw..... 2382.00 kr./ári. 
c. Orkugjald ..........0.02.000 0 0.70 kr./kwst. 

Til súgþurrkunar á heyi um kwst.mæli: 
a. Grunngjald ..............2002..0.0n sn 474.00 kr./ári. 
b. Orkugjald ............20202 000 2.30 kr./kvst. 

Framangreint raforkuverð fyrir vélanotkun miðast við að fasviksstuðull 
tækja hjá notanda, t. d. rafsuðuspenna, sé eigi lægri en 0.8. Sé hann lægri, getur 
rafveitan krafizt þess að hann sé hækkaður upp í það gildi. 

Rafveitustjóri getur bannað rafsuðuspenna eða takmarkað notkun þeirra 
við tiltekna tíma sólarhrings. 

D. Hitun. 

Til húshitunar, enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum 
mesta álags rafveitunnar, þó eigi lengur en 1 klst. í senn, um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla 1. 
b. Orkugjald ............00000 0. nr 0.60 kr./kwst. 

Til húshitunar í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 9 um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla Il. 
b. Orkugjald ............000 020... 0.49 kr./kwst. 

Til húshitunar og hitunar í vatnsgeymum og gufukötlum, enda megi þá rjúfa 
strauminn í allt að 1 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, um kwstmæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla Í. 
b. Orkugjald ........00.000. 0 1.40 kr./kwst. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, í 12 klst. 
á tímanum frá kl. 20 til 10, um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
b. Orkugjald .........0.2000000 00 0.70 kr./kwst. 

Sameina má gjaldskrárliði 43 og 44 og selja um tvígjaldsmæli. 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði: 
Minnsta árgjald skal vera sem svarar 1500 kwst. notkun á hvert kw. upp- 

setts afls hitunartækja. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó getur 
rafveilustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra og kost- 
ar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum, sem 

gilda um leigu mæla.
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c. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 
og önnur hitatæki fasttengd og hitastillar notaðir, sé þess krafizt. 
Alla raforkunotkun, sem ólalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið 1í. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjóri 
þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, selja raforku eftir sérstökum samningi, þó 
eigi lengur en til eins árs í senn. 

Lægsta gjald fyrir raforkunotkun um heimtaug skal vera kr. 1550.00 á ári. Skal 
mismunur á ársnotkun og lægsta gjaldi, ef einhver er, innheimtur á fyrra árshelm- 

ingi næsta árs. 

Il. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 
tækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa kwst.mælum 30 Á og Minni ........002 000. 174.00 kr./ári. 
2. Af þrífasa kwst.mælum 50 Á og minni .......0000000 000... 306.00 kr./ári. 
3. Af þrífasa kwst.mælum yfir 50 A og til100 A 2....000000. 426.00 kr./ári. 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, enn fremur klukkurofum, skal 

ársleiga vera sem næst 15% af verði tækjanna. 

HI HEIMTAUGARGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hverja 
húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun húsnæðis 
og helztu raforkunotkun. 

Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og skal greiða heimtaugar- 
gjald af hverri heimtaug (spennistöð) samkvæmt eftirfarandi töflu. 

Málstraumur stofnvara Hámarks- Heimtaugar- Yfirlengdargjald 
220 V kerfi 380 V kerfi afl gjald Jarðstrengur Loftlína 

Amp. Amp. KVA Kr. Kr./m Kr./stólpa 

2 60 1 60 13 8395 437 6 695 
3> 60 2 60 22 11 678 489 7 995 
3 > 100 3 60 38 17 520 569 9125 

3 >< 100 66 38 773 719 10580 
3 X 200 75 31 027 165 
3 > 350 3 x< 200 132 51 830 1070 

150 sp. 58 403 ið 
9 >X 350 231 87 970 1385 

300 sp. 113 154 #) 
500 sp. 186 156 >) 

Umframgjald vegna stærðar lóðar reiknast fyrir bæði jarðstrengs- og loftlíinuheim- 
taug kr. 2.90 á hvern m? umfram 800 m?. 

Yfirlengdargjald miðast við jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlínuheim- 
taug lengri en 30 m. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stytztu greið- 
færa leið að varkassa á útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa varkassa á innvegg skal 
leita samþykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður 
dreginn í. Sé jarðstrengsheimtaugin lögð frá loftlínu (samkvæmt ósk heimtaugar- 
  

*) Greiðist samkvæmt kostnaði.
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beiðanda) skal lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að varkassa, en þveri 

heimtaugin akbraut skal breidd akbrautar dregin frá. 

Lengd loftlínuheimtaugar reiknast frá næsta stólpa í götulínu stytztu greiðfæra 

leið að varkassa. 
Sé lögð bráðabirgðaheimiaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greitt fyrir 

hana, sem hér segir: 

60 amp., eimfasa .......0.00 00 kr. 2 200.00 

60 amp., þrífasa ......0.002000 0000. — 3000.00 

Séu aðstæður þannig að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 

óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði. Telji rafveitustjóri að 

auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal notandinn greiða mismun, 

samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að selja upp spennistöð að 

mestu eða öllu leyti, vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir 

spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna stað- 

setningar stöðvarinnar. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu og skal í öllu 

hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvar- 

húsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir 

spennistöðina greiðist af rafveitunni, og kemur til frádráttar heimtaugargjaldi, þó 

aldrei meiri frádráttur en heimtaugargjaldinu nemur. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða 

eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimtaugargjald skal greitt að fullu, þegar sótt er um heimtaug. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 

komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun krónur 230.00. 

9. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 

laust, og verður hún ekki enduropnuð, fyrr en notandinn hefur greitt krónur 

V. HEIMILD TIL HÆKKUNAR 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 

þessari, um allt að 15%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins. Enda auglýsi 

hreppsnefnd breytinguna í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 

og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá 

fyrir Rafveitu Eyrarbakka, nr. 52 6. marz 1970. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. október 1970. 

Jóhann Hafstein. 
  

Jóhannes Guðfinnsson. 
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3l. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Selfoss. 

1. RAFORKA 

Rafveita Selfoss selur raforku á þann hátt og við því verði sem, hér segir: 

A. Lýsing. 

Til almennrar lýsingar um kwst.mæli: 
a. Mælaleiga samkvæmt kafla Il. 
b. Orkugjald ..............00. 0... 10.60 kr./kwst. 

Til almennrar lýsingar um kwst.mæli: 
a. Mælaleiga samkvæmt kafla Il. 
b. Fastagjald af gólffleti í rúmi því, er lýsa skal, mælt innan útveggja: 

Fyrir búðir, vinnustofur og skrifstofur ............ 53.00 kr./m*/ári. 
Fyrir geymslur og ganga þeim tilheyrandi .......... 21.00 kr./m?/ári. 

ce. Orkugjald ...........0020000 000. see 3.10 kr./kwst. 

Til götulýsingar um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
b. Orkugjald ..............2000.00 0... 3.10 kr./kwst. 

Til nota um vinnulagnir, meðan á byggingu stendur, um kwst.mæli: 
á. Mælisleiga samkvæmt kafla Il. 
b. Orkugjald ...........0000..0. sess ö.90 kr./kwst. 

B. Almenn heimilisnotkun o. fil. 

Til heimilisnotkunar um kwst.mæli: 
a. Grunngjald ..........0020000 000. sn err 222.00 kr./ári. 
b. Orkugjald ..............2.02.00. 00. 2.30 kr./kwst. 
c. Fastagjald af hverju herbergi .................... 222.00 kr./ári. 

Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem ætluð eru til 
íbúðar, og eldhús. Herbergi minna en 5 m? skal telja sem hálft, en stærra en 
25 m? sem tvö, þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 m?, má 
reikna með þeirri meðalstærð. 

Til matargerðar í gisti- og veitingahúsum, sjúkrahúsum og öðrum slíkum stöðum, 
enda séu tæki fasttengd, um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
b. Orkugjald ............00000.0 00 2.30 kr./kwst. 

Um kwst.mæli: 
a. Grunngjald ...... BERI 474.00 kr./ári. 
b. Orkugjald ............0..0..0 000. 5.30 kr./kwst. 

Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma á ári, má krefjast minnsta ár- 
gjalds 1035.00 kr./kw. í málraun véla. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig selja raforku til lýsingar og reiknast 
þá að auki fermetragjald af gólffleti, reiknað eftir sömu reglum og gilda um lið 
12, þriðjungi lægri.
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Um afl og orkumæli (mestaaflsmæli): 

a. Grunngjald .........0....00 00... 2 994.00 kr./ári. 

hb. Aflgjald af notuðu afli, lágm. 2 kw. .....0.00.0...... 2 994.00 kr./ári. 
c. Orkugjald ........002.00 00. 0.70 kr./kwst. 

Heimilt er að selja alla raforkunotkun fyrirtækja eftir þessum gjaldskrár- 
lið. Fastagjald vegna lýsingar skal þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 12 og 
lágmarksaflgjald sem svarar 20 kw. 

Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig um kwst.mæli: 
a. Grunngjald ........000020000 00 nn nn 2 994.00 kr./ári. 
hb. Fastagjald miðað við málraun véla, lágm. 2 kw..... 2382.00 kr./ári. 
c. Orkugjald .........0.0000 00 0.70 kr./kwst. 

Til súgþurrkunar á heyi um kwst.mæli: 
a. Grunngjald ..........0.0.. 00 0n 474.00 kr./ári. 
b. Orkugjald ......0..0.02 020 2.30 íkr./kwst. 

Framangreint raforkuverð fyrir vélanotkun miðast við að fasviksstuðull 
tækja hjá notanda, t. d. rafsuðuspenna, sé eigi lægri en 0.8. Sé hann lægri, gelur 
rafveitan krafizt þess að hann sé hækkaður upp í það gildi. 

Rafveitustjóri getur bannað rafsuðuspenna eða takmarkað notkun þeirra 
við tiltekna tíma sólarhrings. 

D. Hitun. 

Til húshitunar, enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum 
mesta álags rafveitunnar, þó eigi lengur en 17 klst. í senn, um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
b. Orkugjald ............000000 00 0.60 kr./kwst. 

Til húshitunar í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 9 um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
b. Orkugjald ............0.00 000 0.40 kr./kwst. 

Til húshitunar og hitunar í vatnsgeymum og gufukötlum, enda megi þá rjúfa 
strauminn í allt að 1 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, um kwst.mæli: 
a. Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
b. Orkugjald ...........0.00 000 1.40 kr./kwst. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, í 12 klst. 
á tímanum frá kl. 20 til 10, um kwst.mæli: 

a. Mælisleiga samkvæmt kafla MH. 

b. Orkugjald ............... 022... 0.70 kr./kwst. 

Sameina má gjaldskrárliði 43 og 44 og selja um tvígjaldsmæli. 
Um framangreinda hitagjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði: 
Minnsta árgjald skal vera sem svarar 1500 kwst. notkun á hvert kw. upp- 

setts afls hitunartækja. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
AZ notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó getur 
rafveitustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra og kost- 
ar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum, sem 
gilda um leigu mæla.
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c. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 
og önnur hitatæki fasttengd og hitastillar notaðir, sé þess krafizt. 
Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið 11. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjóri 
þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, selja raforku eftir sérstökum samningi, þó 
eigi lengur en til eins árs í senn. 

Lægsta gjald fyrir raforkunotkun um heimtaug skal vera kr. 1550.00 á ári. Skal 
mismunur á ársnotkun og lægsta gjaldi, ef einhver er, innheimtur á fyrra árshelm- 
ingi næsta árs. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 
tækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa kwst.mælum 30 ÁA Og Minni ........000 0000. 1/4.00 kr./ári. 
2. Af þrífasa kwstmælum 50 A og Minni ......0.002000 0... 306.00 kr./ári. 
3. Af þrífasa kwstmælum yfir 50 ÁA og til 100 A 2....0.00.0.. 426.00 kr./ári. 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, enn fremur klukkurofum, skal 

ársleigan vera sem næst 15% af verði tækjanna. 

HI. HEIMTAUGARGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hverja 
húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun húsnæðis 
og helztu raforkunotkun. 

Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og skal greiða heimtaugar- 
gjald af hverri heimtaug (spennistöð) samkvæmt eftirfarandi töflu. 

Málstraumur stofnvara Hámarks- Heimtaugar- Yfirlengdargjald 
220 V kerfi 380 V kerfi afi gjald Jarðstrengur  Loftlína 

Amp. Amp. KVA Kr. Kr./m Kr./stólpa 

2 60 1 > 60 13 8 395 437 6 695 
3X 60 2X 60 29 11 678 489 7 995 
3100 3> 60 38 17 520 569 9125 

3 >< 100 66 28 713 719 10 580 
3 > 200 15 31 027 765 
3 > 350 3 > 200 132 51 830 1070 

150 sp. 58 403 ) 
3 > 350 231 87 970 1385 

300 sp. 113 154 >) 
500 sp. 186 156 ) 

Umframgjald vegna stærðar lóðar reiknast fyrir bæði jarðstrengs- og loftlínuheim- 

taug kr. 2.90 á hvern m? umfram 800 m?. 
Yfirlengdargjald miðast við jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlínuheim- 

taug lengri en 30 m. 
Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stytstu greið- 

færa leið að varkassa á útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa varkassa á innvegg skal 
leita samþykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður 
dreginn í. Sé jarðstrengsheimtaugin lögð frá loftlínu (samkvæmt ósk heimtaugar- 
  

*) Greiðist samkvæmt kostnaði.
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beiðanda) skal lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að varkassa, en þveri 

heimtaugin akbraut skal breidd akbrautar dregin frá. 

Lengd loftlínuheimtaugar reiknast frá næsta stólpa í götulínu stytztu greiðfæra 

leið að varkassa. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greitt fyrir 

hana, sem hér segir: 

60 amp., einfasa .........0000. 00 kr. 2 200.00 

60 amp., þrífasa .....000... AIR . — 3000.00 

Séu aðstæður þannig að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 

óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði. Telji rafveitustjóri að 

auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal notandinn greiða mismun, 

samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að 

mestu eða öllu leyti, vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir 

spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna stað- 

sefningar stöðvarinnar. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu og skal í öllu 

hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvar- 

húsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir 

spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna stað- 

aldrei meiri frádráttur en heimtaugargjaldinu nemur. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða 

eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimtangargjald skal greitt að fullu, þegar sótt er um heimtaug. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun krónur 230.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 

laust, og verður hún ekki enduropnuð, fyrr en notandinn hefur greitt krónur 

V. HEIMILD TIL HÆKKUNAR 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 

þessari, um allt að 15%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins. Enda auglýsi 
hreppsnefnd breytinguna í Lösbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 

  

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 

og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá 

fyrir Rafveitu Selfoss, nr. óð 6. marz 1970. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. október 1970. 

Jóhann Hafstein. . 
Jóhannes Guðfinnsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Akraness. 

1 KAFLI 

RAFORKUSALA 

Rafveita Akraness selur raforku á þann hátt og því verði, sem hér segir: 

1. Almenn notkun. 

- Til lýsingar: Um kwstmæli á kr. 2.35 hverja kwst. auk fastagjalds er reikn- 
ast þannig: 

Kr. 3.87 á mánuði af hverjum m? gólfflatar, er lýsa skal. Þó skal aðeins 
reikna helming gólfflatar til gjalda í göngum og geymslum o. þ. h. Einnig í 
sjúkrahúsum, elliheimilum, vistheimilum fyrir börn. Ákvæði þetta nær ekki 
til starfsmannabústaða þessara stofnana. 

„ Til heimilisnotkunar: Um kwst.mæli kr. 2.00 hverja kwst. auk fastagjalds er 
reiknast þannig: 

Kr. 16.90 á mánuði fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar og eld- 
hús. Herbergi, sem er minna en 5 m? skal reikna sem hálft, en ef herbergi er 

stærra en 25 m? skal reikna hverja byrjaða 25 m? sem herbergi. 

Til véla: Un kwstmæli kr. 230 hverja kwst. auk fastagjalds er reiknast 
þannig: 

Kr. 50.00 á mánuði fyrir hvert kw. í ástimpluðu rafafli fastra vinnuvéla. 
Eftir þessum lið má einnig selja raforku án fastagjalds til eldunar- og þvotta- 
tækja í sjúkrahúsum, elliheimilum, vistheimilum barna og í gisti- og veitinga- 
húsum. 

Um kwst.mæli án fastagjalds þannig: 

A. 2. Til lýsingar og ýmissa nota, sem ekki verða felld undir aðra liði gjaldskrár- 

innar: 

Kr. 9.60 fyrir hverja kwst. 

Til véla og vinnulagna í byggingum í smíðum og til véla við Akranesshöfn: 

Kr. 5.00 fyrir hverja kwst. 

. Til véla í matvælaiðnaði: 

Kr. 1.75 fyrir hverja kwst., enda sé uppsett rafafl fastra véla yfir 40 kw. 
og árlegur nýtingartimi vélanna eigi skemmri en 1200 kwst. á hvert uppsett 
kw. þeirra. Rafveitan áskilur sér rétt til að rjúfa strauminn í allt að 1% klst. 
á dag um hádegið á tíma mesta álags. Eftir þessum sgjaldskrárlið má einnig 
selja raforku til rafsuðu málma. 

. Til götu og hafnarlýsingar: 

Samkvæmt árlegri ákvörðun Bæjarstjórnar Akraness, og kosti rafveitan 
rekstur og viðhald lýsingarkerfisins.
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Um mestaálagsmæli þannig: 

A. 3. Til atvinnufyrirtækja með meira en 40 kw. afl. sem mesta ársálag: . 

Kr. 2300.00 fyrir hvert kw. mesta álags á árinu, og kr. 0.68 fyrir hverja 

kwst. 

Um kwst.mæli á: 

2. 

4. 
ð. l

o
l
!
 

Gjaldið breytist með útsöluverði á díselolíu 

1. 170 

2. Hitanotkun. 

aura/kwst., án rofs. 

92  aura/kwst., með allt að ''“ ks! rofi 

85  aura/kwst., með allt að 2% klst. rofi 

sólarhring. 

sólarhring. 
á 
á 

68  aura/kwst., með allt að 41 klst. rofi á sólarhring. 

á 48.5 aura/kwst., með allt að 147 klst. rofi 

í Reykjavík á hverjum tíma, en 

sólarhring. 

Nr. 238. 

miðast hér við grunnverðið kr. 4.39 á olíulitra. Gjaldið standi jafnan á heilum og 

hálfum eyri. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a. Að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsnotkunar) að dómi 

rafveitustjóra. 

Að vélaafl, spennar og línur boli álagið að dómi rafveitustjóra. 
c. Að straumur sé rofinn á tilskildum tímum með sjálfvirkum rofa, og kosti not- 

andinn tengingu rofans og greiði leigu af honvm samkvæmt 2. kafla. 

d. Að tæki, lagnir og allur búnaður í sambandi við rafmagnshitunina sé samkvæmt 

fyrirmælum rafveitunnar og settum reglum, m. a. ofnar fasttengdir með sér- 
stökum rofum og hitastillar notaðir. 

ce. Að notkun um mæli hitalagnarinnar sé eigi minni en 6000 kwst. á ári. 
Þegar sérstaklega stendur á. er rafveitustjóra heimilt að tilskildu samþykki raf- 

veifunefndar, að selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert skipti. 

IT KAFLI 

MÆLA- OG ROFALEIGA 

Rafveitustijóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandarn, sem skal greiða leign af mæli- 

tækium samkvæmt eftirfarandi: 

Af einfasa 

Af Þþrífasa 

Af Þhrífasa 

Af Þrífasa sm
 
9
 

NÐ
 

þa
 

kwet.mæli, 

kwst mæli, 

kwst. mæli, 

kwst mæli, 

allt að 30 amp. 000... kr. 

50 amn. Og MINNI ........00. — 
yfir 50 amp. til 200 amp. ............ — 

wfir 200 amp. ......0 00 —-- 

Af klukkrofum skal notandinn greiða leigu sem hér segir: 

IT
 

fm
 

9 
0 

Af öðrum mælitækjum og rofum en þeim, sem nefnd eru 

Af ein- eða tvínóla kl.rofa 40 a. og minni ................ kr. 
Af brínóla kl.rofa 60 a. og minni ..........00. 000... —- 
Af brínóla kl.rofa vfir 60 a. til 200 a. 20.00.0000... — 

Af brípóla kl.rofa yfir 200 a. .......0..00 000 —- 
Af fjarstýrandi klukkurofa .........0... 00 — 

an vera sem næst 20% af verði tækisins. 
Leiguna skal innheimta um leið og gjald fyrir raforkuma. 

8.00 
16.00 
39.00 
58.00 

51.00 

64.00 
80.00 

102.00 
16.00 

í skránni skal 

á mán. 

ársleig-
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TIl. KAFLI 

TENGIGJÖLD 

(Heimtaugar). 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hús- 

veitu. 
Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða tengigjald sem hér 

segir: 
Tengigjald jarð- 

Flutnings- strengsh. allt 
Gjald- Málstraumur stofnvara geta miðuð að 15 m eða 
skrár- 220 V 380 V við stærð loft.h. allt 
liður kerfi kerfi stofnvara að 30 m 

nr. amp. amp. kVA kr. 

11 2 60 1> 60 13 4 930.00 
1.2 3 > 60 2 60 22 6 920.00 
1.3 3 > 100 3 > 60 38 10 020.00 
14 3 > 100 66 16 400.00 

15 3 > 200 76 18 600.00 
1.6 3 >X 350 3 x< 200 132 30 600.00 
1.7 3 < 950 231 52 200.00 

Fyrir vinnuheimtaugar fyrir hús í byggingu á skipulögðum svæðum skal greiða 
kr. 1800.00. 

Lengd heimtaugar reiknast frá lóðamörkum við götu, stytztu greiðfæra leið að 

varkassa. 
Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram fyrstu 15 metr- 

ana þannig: Yj == (430 - 5, 4 X KVA) kr./m. 
Yfirlengd loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 metrana þannig: 

YI = (72 3, 6 X KVA) kr./m, að viðbættum 3600.00 kr. á hvern stólpa í um- 

fram línu. 

Tengigjöld miðuð við stærð spenna. 

Gjaldskrárliður Stærð spennis Tengigjald 
nr. kVA kr. 

2.1 150 34 600.00 
2.2 300 69 600.00 
2.3 500 110 100.00 
24 750 164 000.00 

Tengigjald skal reikna eftir þessum gjaldskrárlið, þegar spennistöð er byggð 
að mestu eða öllu leyti í þágu eins notanda. Skal notandi þá leggja til lóð eða hús- 
næði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra 
vegna staðsetningar stöðvarinnar. Húsnæði skal fullnægja að öllu leyti settum skil- 

yrðum um gerð spennistöðvahúsa. Kostnaður notandans við gerð húsnæðis fyrir 
spennistöðina kemur til frádráttar tengigjaldi skv. þessari gjaldskrá. Þó aldrei meiri 
frádráttur en tengigjaldinu nemur. 

Þessi gjaldskrá tengigjalda, sem tók gildi 1. nóvember 1970 gildir í skipulögðum 
hverfum innan Akraneskaupstaðar. Í óskipulögðum hverfum greiðist tengigjald eftir 
kostnaði, skv. reikningi rafveitunnar. Tengigjald fellur í gjalddaga, þegar setningu 
heimtaugar eða byggingu spennistöðvar er lokið.



30. október 1970. 669 Nr. 238. 

IV. KAFLI 

OPNUNARGJÖLD 

. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, kr. 150.00. 

. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 

laust, og verður hún eigi opnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 150.00 í skrif- 
stofu rafveitunnar. 

Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í 1. kafla 

þessarar gjaldskrár, um allt að 20% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda 
sé breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu, áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 

og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá 
fyrir rafveituna, nr. 35 4. febrúar 1969. 

3ð. 
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Iðnaðarráðuneytið, 30. október 1970. 

Jóhann Hafstein.   
Jóhannes Guðfinnsson. 

október 1970. . Nr. 239. 

AUGLÝSING 

um breyting á gjaldskrá fyrir Hitaveitu Hveragerðis 

nr. 187/1962 sbr. breyting nr. 142/1964. 

1. gr. 
3. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 
Hitagjald til garðyrkju og iðnaðar verði kr. 52.00 pr. m? gólfflatar á ári. 
Hitagjald til annarra húsa verði kr. 78.00 pr. m? gólfflatar á ári. 

Þeir, sem fá varma frá opnum hverum og leiða sjálfir í hús sín greiði kr. 45.00 
pr. m? gólfflatar á ári fyrir gróðurhús og iðnaðarhús, en kr. 57.00 fyrir önnur hús. 
Fyrir önnur varmaafnot greiðist gjald, sem hreppsnefnd ákveður, að fengnum 
tillögum hitaveitunefndar. 

Lágmarksgjald samkvæmt þessari grein er kr. 7800.00 á ári. 

2. gr. 
4. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 
Heimæðagjald skal greiða af öllum húsum, sem tengd verða við hitaveituna 
og skal það svara til eins árs hitagjalds fyrir hvert hús. 
Heimæðagjald greiðist áður en tenging hússins fer fram. 
Lámarksgjald samkvæmt þessari grein er kr. 7800.00. 

B85
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2. liður 7. gr. orðist svo: 
2. Gjald fyrir enduropnun skal vera kr. 500.00. Starfsmenn hitaveitunnar einir mega 

annast enduropnun. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. 
apríl 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. október 1970. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 240. 30. október 1970. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 75 13. marz 1969, fyrir veðdeild Landsbanka 

Íslands um útgáfu á 20. flokki bankavaxtabréfa samkvæmt lögum 

nr. 73 frá 22. maí 1965. 

1. gr. 
Fyrir orðin í 1. málsgrein Í. greinar reglugerðarinnar „má ekki fara fram úr 

30 milljónum króna“ komi: má ekki fara fram úr 45 milljónum króna. J J 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 73/1965 um heimild 

fyrir veðdeild Landsbanka Íslands til að gefa út nýja flokka bankavaxtabréfa, tekur 
þegar gildi. 

Viðskiptaráðuneytið, 30. október 1970. 

Gylfi Þ. Gíslason. 

Lúðvík Gizurarson. 

Nr. 241. 3. nóvember 1970. 

REGLUGERÐ 

um áfengisvarnanefndir. 

Samkvæmt 30. gr. laga nr. 82 frá 2. júlí 1969, eru hér sett ákvæði um verksvið 
og skyldur áfengisvarnanefnda. 

1. gr. 
Áfengisvarnanefndir skulu vera í öllum hreppum og kaupstöðum landsins, 

þriggja manna í hreppum, sjö manna í kaupstöðum, öðrum en í Reykjavík, þar sem 
nefndin er skipuð níu mönnum. Ráðherra skipar formenn nefndanna, að fengnum 
tillögum áfengisvarnaráðs, en að öðru leyti skulu nefndarmenn kosnir af hlutaðeig- 

andi hreppsnefndum og bæjarstjórnum. Skylt er að viðhafa hlutfallskosningu, ef 
óskað er. Kjörtími nefndanna er fjögur ár. 

Nú ákveður sveitarstjórn, að stofna félagsmálaráð og getur ráðherra þá falið 
því störf áfengisvarnanefndar að nokkru eða öllu leyti.
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2. gr. 
Áfengisvarnanefnd á hverjum stað skal leitast við að efla bindindi í hverjum 

þeim kaupstað eða hreppi, er hún starfar í, með því: 

a. að styðja bindindisstarfsemi, þar sem hún er fyrir, og vinna að því, að slík 
starfsemi sé hafin, þar sem hún hefur ekki átt sér stað; 

b. að stuðla að aukinni fræðslu meðal kaupstaðar- eða hreppsbúa um bindindis- 

og áfengismál; 

að hafa eftirlit með því, að hin lögboðna bindindisfræðsla í skólum fari fram 

á viðunandi hátt. Skal hún eiga samvinnu við skólastjóra, kennara og skóla- 

og fræðsluráð um fræðsluna; 

d. að vera yfirvöldum og lögreglumönnum til aðstoðar við að halda uppi hlýðni 
við áfengislögin og reyna af fremsta megni að sporna við ólöglegri framleiðslu, 
innflutningi, sölu og annarri ólöglegri meðferð áfengis, hvort heldur er á sam- 

komum eða annars staðar; 
e. að hlíta fyrirmælum áfengisvarnaráðs í öllum greinum, þ. á m. að halda a. m. 

k.tvo fundi á ári hverju í hreppum, sex í kaupstöðum utan Reykjavíkur og ekki 

færri en einn fund á mánuði í Reykjavík. 

g 

3. gr. 
Áfengisvarnanefndir skulu vera ráðgefandi um öll bindindis- og áfengismál fyrir 

sveitarstjórnir, lögreglustjóra, áfengisvarnaráð, ríkisstjórn og aðra þá aðilja, sem 
komið geta til greina í því sambandi, þ. á m. fyrir presta, og gera sjálfar tillögur um 
áfengisvarnir, er þær telja þörf á. Skulu nefndirnar njóta aðstoðar og verndar yfir- 
valda og annarra opinberra starfsmanna í starfi sínu, eftir því sem þörf krefur. 
Áfengisvarnanefndum er rétt að leita til lögreglustjóra um upplýsingar um vínveit- 
ingaleyfi, sem veitt eru. 

4. gr. 
Nú eru í kaupstað eða hreppi menn, einn eða fleiri, sem annað hvort gerast vand- 

ræðamenn að einhverju leyti eða ósjálfbjarga, sökum drykkjuskapar, og ber þá 
áfengisvarnanefnd að sera það, sem í hennar valdi stendur, til þess að útvega þeim 
hæli og hjúkrun, í því skyni að venja þá af áfengisnautn. Einnig ber áfengisvarna- 
nefndum að hafa vakandi auga með ungum mönnum, sem taka að drekka, og reyna 

að fá þá til að láta af því. Skal áfengisvarnanefnd, framfærslunefnd og lögregla á 
staðnum, svo og prestur, vinna saman, þegar þörf krefur, að þessum málum. 

. 5. gr. 
ÁAfengisvarnanefnd er skylt að gera það sem mögulegt er, til þess að bjarga heim- 

ilum drykkjumanna og vernda fjölskyldur þeirra. Nú er nefndinni kunnugt um, að 
einhver í kaupstað eða hreppi, þar sem hún starfar, neyti áfengis sjálfum sér, fjöl- 

skyldu sinni og ættingjum til skaða, og skal hún þá tafarlaust rannsaka málið og 

Sera nauðsynlegar ráðstafanir til bess að úr verði bætt, ef unnt er, á viðunandi 
hátt (sbr. 4. gr.) 

6. gr. 
Rétt til að leita aðstoðar áfengisvarnanefndar hafa: 

a. aðili sjálfur; 
b. maki aðilja, nákomnir ættingjar hans og venzlafólk (foreldrar, börn, systkini, 

tengdaforeldrar o. s. frv.); 
c. læknar og prestar eftir tilmælum aðilja sjálfs, ættingja hans eða venælafólk. Þeir 

sela og ótilkvaddir af öðrum leitað til áfengisvarnanefnda, er þeir telja einstakl- 
ingum eða heimilum hættu búna vegna áfengisnautnar; 

d. lögráðendur ólögráða manna;
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e. framfærslunefndir og hreppsnefndir; 
f. lögregla og löggæzlumenn; 
g. aðrir, er persónulega eru kunnugir aðilja og bera hag hans fyrir brjósti. 

7. gr. 
Nú liggur fyrir kvörtun eða tilkynning um skaðlega áfengisneyzlu, og skal þá 

einn eða fleiri úr viðkomandi áfengisvarnanefnd, eftir því sem hún ákveður, rann- 
saka ástandið hjá þeim manni, sem í hlut á, og á heimili hans og taka skýrslu um það 
af fjölskyldunni eða öðrum, sem vel þekkja til og eru vitnisbærir, enda samþykki 
aðiljar það. Nefndin getur leitað aðstoðar hins opinbera í slíkum málum og óskað 
að fá þaðan allar þær upplýsingar, er að sagni mega verða og yfirvöldum er heimilt 

að láta í té. 
Ef það kemur í ljós við rannsókn, að málið er nefndinni ofvaxið, t. d. ef um af- 

brot er að ræða, skal hún tafarlaust tilkynna það hlutaðeigandi yfirvöldum og af- 
henda þeim það til meðferðar. 

8. gr. 
Áfengisvarnaráð skal hafa umsjón með áfengisvarnanefndum, samræma störf 

þeirra og vera þeim til aðstoðar og leiðbeiningar í hvívetna. Skulu nefndirnar standa 
í sambandi við ráðið og sér í lagi við formann þess, áfengisvarnaráðunaut ríkis- 
stjórnarinnar. Skulu nefndirnar snúa sér til ráðunautarins og fá hjá honum bend- 
ingar og upplýsingar, sem þær þarfnast. Þær skulu gefa honum allar upplýsingar 
um bindindis- og áfengismál, sem hann biður um og þær geta látið í té, ásamt ár- 
legri skýrslu um störf sín. Skal þeim séð fyrir skýrsluformi til útfyllingar, og ber 
þeim að skila skýrslum eftir hver áramót. 

9. gr. 
Nefndirnar skulu vera ólaunaðar, en kostnaður við störf þeirra, ef einhver er, 

greiðist úr ríkissjóði að öðru leyti en því, að hlutaðeigandi hreppur eða kaupstaður 
greiðir fyrir nauðsynlest húsnæði handa þeim. 

Nefndirnar fá greiddan styrk af því fé, sem áfengisvarnaráð fær til úthlutunar 
úr ríkissjóði, svo framarlega sem ráðið telur störf nefndanna styrksverð. Ber þeim að 
gefa ráðinu glögga skýrslu um meðferð styrkfjár þess, er þær fá, þá er ráðið óskar. 

10. gr. 
Áfengisvarnanefndum og framkvæmdastjórum þeirra ber að gæta fyllstu þag- 

mælsku um öll einkamál manna, er þessir aðiljar komast að í starfi sínu. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 3. nóvember 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
Jón Ingimarsson.
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REGLUGERÐ 

um eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum. 

1. gr. 

Rétt til eftirlauna (Cellilífeyris) eiga þeir félagar í stéttarfélögum innan Alþýðu- 
sambands Íslands, sem fullnægja öllum eftirtöldum skilyrðum: 

a. eru fæddir árið 1914 eða fyrr. 
b. hafa náð 70 ára aldri og látið af störfum. Sá, sem nýtur atvinnuleysisbóta eða 

slysadagpeninga samkvæmt lögum um almannatryggingar, telst ekki hafa látið 
af störfum. Nú tekur maður, sem látið hefur af störfum, upp störf að nýju, og 
fellur þá niður réttur hans til eftirlauna, meðan hann heldur áfram störfum. Slík 
niðurfelling skal reiknuð í heilum mánuðum fyrir hvert almanaksár um sis, 
en broti úr mánuði sleppt. Sé um stopula vinnu að ræða, skal reikna 25 vinnu- 
daga í mánuði, en sé óvissa um lengd vinnutímans, skal reikna mánaðartekjur 

sem tekjur af dagvinnu að viðbættum 40%, miðað við taxta þann, sem lagður 
er til grundvallar við útreikning eftirlauna. Nú heldur maður, sem var í fullu 

starfi árið 1967, áfram starfi að hluta, og er þá heimilt að greiða honum skert 
eftirlaun, enda séu launatekjur hans eigi hærri en hálf föst laun þau, er fylgja 
starfi því, er hann gegndi. 

c. voru í starfi í árslok 1967, sem verið hefði tryggingarskylt samkvæmt samkomu- 
lagi atvinnurekenda og Alþýðusambands Íslands frá 19. maí 1969, ef samkomu- 
lagið hefði öðlazt gildi 1. janúar 1955, sbr. 3. gr. 

d. hafa áunnið sér réttindatíma samkvæmt 4. gr., sbr. 6. gr. 

2. gr. 
Falli félagi frá eftir 31. desember 1969, sem áunnið hefur sér a. m. k. 5 ára rétt- 

indi, skal eftirlifandi maki hans eiga rétt til eftirlauna (makalífeyris) samkvæmt 6. gr. 

3. gr. 
Það telst jafngilda starfi í árslok 1967, ef hlutaðeigandi hefur starfað a. m. k. 

hálft árið 1967 og sannanlega verið frá vinnu sökum slyss, veikinda eða atvinnu- 

leysis í lok ársins. Sama gildir, þótt maður hafi af þessum sökum verið frá vinnu 
að miklu eða öllu leyti árið 1967, ef hann hefur síðan tekið upp störf á ný um 
lengri tíma. 

Hafi maður næstu ár á undan einungis stundað vinnu, er rétt veitir til eftir- 

launa, tímabundið eða stopult, skal hann teljast hafa verið í starfi í árslok 1987, ef 
hann hefur haft launatekjur það ár, er nemi a. m. k. % af meðaltali þeirra 5 ára, 

sem lögð eru til grundvallar við útreikning eftirlauna, sbr. 5. gr. 

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. c-lið 1. gr., 
svo og aðeins þann tíma, sem hann hefur verið fullgildur félagi stéttarfélags innan 
Alþýðusambands Íslands. Félagsréttindi má reikna frá byrjun þess almanaksárs, 
er maður verður fullgildur félagi. 

Réttindatími manns, sem ekki hafði náð 55 ára aldri í árslok 1954, reiknast frá 

1. næsta mánaðar eftir, að þeim aldri er náð. Haldi maður áfram störfum eftir 70 

ára aldur, reiknast einnig til réttindatíma hans sá tími, sem hann er að störfum 

eftir sjötugt, en þó getur samanlagður réttindatími aldrei orðið lengri en 20 ár.
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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 Hl þess tíma fram til 75 ára aldurs hins látna, sem lífeyrir hefur 
verið felldur niður samkvæmt b-lið Í. gr., og á sama hátt skal réttindatími félaga 
reiknaður á ny, er hann nær 75 ára aldri. 

Réttindatími, sem áunninn er eftir árslok 1969 og miðast við iðgjaldagreiðslur 

til lífeyrissjóðs, reiknast í mánuðum. 

ð. gr. 
Fjárhæð eftirlauna miðast við réttindatíma samkvæmt 4. gr., sbr. 6. gr., og meðal- 

laun félagans. 
Þegar meðallaun félagans 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 síðustu 5 almanaksárin, áður en hann lét af 
störfum. Frá og með árinu 1970 skal stuðzt við upplýsingar frá hlutaðeigandi lifeyris- 
sjóði. Um launatekjur fyrir þann tíma skal stuðzt við skattframtöl, en þó skal aldrei 
miða við hærri árslaun en þau, sem greiða hefði átt iðgjöld af samkvæmt nefndu 
ákvæði samkomulagsins. 

Séu launatekjur félaga tiltekið ár verulega undir meðaltali 5 ára, er heimilt að 
sleppa því og taka í staðinn annað ár við útreikning meðallaunanna, enda séu skil- 
yrðin fyrir eftirlaunarétti engu að síður uppfyllt, og styttist þá réttindatíminn jafn- 

framt um eitt ár. 

6. gr. 
Eftirlaun skulu vera eftirfarandi hundraðshluti meðallauna samkvæmt 5. gr.: 

Réttindatími Ellilifeyrir Makalífeyrir 

B Ár... —- 10% 
G —- 11% 

FR AAA — 12% 
Sr — 13% 
9 —- 14% 

10 — ...... RAÐAR 12.5% 15% 
11 14.0% 16% 
12 15.5% 17% 
13 =. 17.0% 18% 
14 18.5% 19% 
IÐ 20.0% 20% 
160 22.0% 21% 
17 24.0% 22% 
8 26.0% 23% 
19 — 000. 28.0% 24% 
20 -— 30.0% 25% 

Skemmri réttindatími en 10 ár veitir ekki rétt til ellilífeyris. 
Greiðslur úr lífeyrissjóðum koma til frádráttar greiðslum samkvæmt grein þess- 

ari. Sé um að ræða skemmri réttindatíma í lífeyrissjóði en 20 ár, skal þó aldrei 
reikna til frádráttar hærri fjárhæð elli- eða örorkulífeyris en ofangreinda hundraðs- 
hluta af meðallaunum sjóðfélagans, eins og þau eru reiknuð samkvæmt 5. gr. Veiti 
sjóður elli- eða Örorkulífeyri fyrir skemmri réttindatíma en 10 ár, skal reikna 1.2% 

af meðallaunum til frádráttar fyrir hvert ár. 
Eigi eftirlaunamaður innstæðu í lífeyrissjóði með séreignaskipulagi, skal ár- 

legur frádráttur nema 10% af innstæðunni, eins og hún er, þegar eftirlaunagreiðslur 
samkvæmt þessari grein hefjast.
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Hafi hlutaðeigandi eftir 19. maí 1969 gengið úr lifeyrissjóði og afsalað sér lif- 
eyrisréttindum sínum, skal sá lifeyrir, sem hann ella hefði átt rétt á úr sjóðnum, drag- 
ast frá eftir framangreindum reglum. Sé um að ræða lífeyrissjóð, sem stofnaður 
er eftir gildistöku laga nr. 18 1970, skal frádráttur ekki vera lægri en hann mundi 
vera samkvæmt þeim reglum, er tíðkast hjá lífeyrissjóðum stéttarfélaga, sem starf- 
ræktir voru fyrir gildistöku laganna. 

7. gr. 
Greiðslur eftirlauna eiga sér stað frá 1. janúar 1970 til þeirra, sem þá uppfylltu 

skilyrði fyrir eftirlaunarétti. Til þeirra, sem síðar öðlast rétt til eftirlauna, greið- 
ast þau frá 1. næsta mánaðar eftir, að þeir öðlast réttinn, sbr. þó b-lið 1. gr. 

Eftirlaun greiðast eftir á fyrir hvert greiðslutímabil, er hlutaðeigandi sjóðsstjórn 
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 eftirlaunaþegi ekki lífeyrisrétt í neinum lífeyrissjóði, skal stjórn 
lífeyrissjóðs stéttarfélags hans úrskurða eftirlaun og greiða þau. 

9. gr. 
Umsjónarnefnd eftirlauna hefur yfirumsjón með úthlutun eftirlauna og úthlutar 

stjórnum lífeyrissjóða, sbr. 8. gr., fé því, sem þarf til greiðslu eftirlaunanna. Skylt 
er stjórnum lífeyrissjóða og skattstjóra að veita nefndinni þær upplýsingar, er 
þessir aðilar hafa handbærar og að gagni koma við ákvörðun eftirlaunaréttinda. 
Nefndin úrskurðar og um ágreining, sem upp kann að koma um úrskurðun og greiðslu 
eftirlauna. 

10. gr. 
Umsóknir um eftirlaun skulu ritaðar á eyðublöð, er umsjónarnefnd eftirlauna 

lætur gera. Skulu eyðublöð þessi fást hjá verkalýðsfélögum og annars staðar eftir 
því, sem hentugt þykir. 

Umsækjendum er skylt að svara öllum spurningum og veita þær upplýsingar, 
sem nauðsynlegar eru til þess, að hægt sé að úrskurða um eftirlaunarétt. 

Telji umsjónarnefndin upplýsingar um einhver þau atriði, er máli skipta um 
eftirlaunarétt, vera ófullnægjandi, skal hún fresta ávísun á greiðslu, unz úr hefur 
verið bætt, eða miða greiðslu við þann rétt, sem ótvíræður er. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 10. gr. laga nr. 18 1970 og öðlast 
gildi þegar í stað. 

Í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 3. nóvember 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson.   
Jón Ingimarsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um veitingu lækningaleyfa og sérfræðileyfa 

nr. 39 19. marz 1970. 

1. gr. 
3. tl. XVI. liðs 4. gr. orðist svo: 
Veita má einum og sama lækni sérfræðileyfi í skurðlækningum og einni hlið- 

argrein þeirra. Skilyrði . eru tími skv. XIII, 1, a ogb og 2, b. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 3. nóvember 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. 

Jón Ingimarsson. 

Nr. 244. 3. nóvember 1970. 

REGLUGERÐ 

um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutninga á félagssvæði 

Vörubílstjórafélagsins Þróttar. 

1. gr. 

Reglugerð þessi tekur til félagssvæðis Vörubilstjórafélagsins Þróttar, Reykjavík, 
en það nær yfir Reykjavík, Kópavog og Kjósarsýslu. 

2. gr. 
Fjöldi leigubifreiða til vöruflutninga á svæðinu takmarkast við hámarkstöluna 

200. Þessa tölu má endurskoða á tveggja ára fresti. Áður en ákvörðun er tekin um 
nýja hámarkstölu skal leita umsagnar Vörubílstjórafélagsins Þróttar, Vinnuveitenda- 
sambands Íslands, Vinnumálasambands samvinnufélaganna, borgarstjórnar Reykja- 
víkur, bæjarstjórnar Kópavogs og sýslunefndar Kjósarsýslu. 

3. gr. 
Vörubifreiðastöð sú, er Vörubilstjórafélagið Þróttur rekur í Reykjavík, hefur 

hlotið viðurkenningu borgarstjórnar Reykjavíkur, bæjarstjórnar Kópavogs og sýslu- 
nefndar Kjósarsýslu. Er því öllum óheimilt að stunda leiguakstur á vörubifreiðum 
á félagssvæði Þróttar utan þeirrar stöðvar. 

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 vörunnar, sem flutt er. 

Vörubifreiðar, sem aka frá stöðinni, skulu auðkenndar árlega með sérstöku merki. 

4. gr. 
Tvisvar á ári, þ. e. í aprílmánuði og októbermánuði, veitir Vörubílstjórafélagið 

Þróttur viðtöku nýjum umsóknum um afgreiðslu fyrir leigubifreiðar til vöruflutn- 
inga á stöð félagsins. Skal þá bæta við þeim fjölda vörubifreiða á stöðina, er nægir
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til þess að fylla hámarkstöluna 200. Gildar umsóknir skulu teknar til greina aðallega 
eftir biðtímalengd og tímaröð en án tillits til þess hvar á félagssvæðinu umsækj- 
endur eru búsettir, unz framangreindu marki er náð. 

o. gr. 
Reglugerð þessi tekur eigi til sendiferðabifreiða. Enn fremur tekur reglugerðin 

ekki til vörubifreiða, sem eru eign einstakra atvinnufyrirtækja og eigi eru notaðar 

til leiguaksturs. 

6. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 36 27. apríl 1970, um leigu- 

bifreiðar, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öll- 
um, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 230 frá 7. desem- 
ber 1953 um hámarkstölu vörubifreiða í Reykjavík. 

Samgönguráðuneytið, 3. nóvember 1970. 

Ingólfur Jónsson. BN 

Kristinn Gunnarsson. 

6. nóvember 1970. Nr. 245. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá Styrktarsjóðs Þórbergs Þórðarsonar og 
Margrétar Jónsdóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráð- 
herra 6. nóvember 1970. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Styrktarsjóðs Þórbergs Þórðarsonar og Margrétar Jónsdóttur. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Styrktarsjóður Þórbergs Þórðarsonar og Margrétar Jóns- 

dóttur. Sjóðurinn er eign Háskóla Íslands og er ávöxtun hans í höndum rektors 
og háskólaráðs. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af Þórbergi Þórðarsyni rithöfundi og Margréti Jóns- 

dóttur konu hans. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja samningu og útgáfu íslenzkrar samheitaorða- 

bókar, rímorðabókar og íslenzkrar stílfræði, svo og að styrkja endursamningu og 
endurútgáfu nefndra bóka meðan sjóðurinn endist. Við úthlutun úr sjóðnum skal 
samheitorðabók sitja í fyrirrúmi. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins ákveður úthlutun úr honum. Stjórnina skulu skipa 3 menn: 
Forstöðumaður Orðabókar Háskólans, og er hann formaður stjórnar, prófessor í 
bókmenntum eða íslenzkri málfræði, tilnefndur af heimspekideild til þriggja ára 
í senn, og rektor eða fulltrúi hans.
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5. gr. 
Styrk úr sjóðnum skal aðeins veita manni eða mönnum, sem hafa kynnt sér 

rækilega samningu bóka ofangreindra tegunda erlendis og eru óumdeildanlega 
verkinu vaxnir að því er snertir þekkingu, verkhæfni og innræti. Heimilt er að 
skerða höfuðstól sjóðsins eftir því sem þurfa þykir til að tilgangi hans verði náð 
sbr. 3. gr. 

6. gr. 
Gera skal reikninga sjóðsins ár hvert og skulu niðurstöður þeirra birtast í ár- 

bók Háskólans. Reikningar skulu endurskoðaðir með sama hætti og reikningar 
annarra háskólasjóða. 

7. gr. 
Sjóðinn skal svo sem unnt er varðveita í fasteignum eða öðrum verðmætum, 

sem Þalda gildi sínu á svipaðan hátt. 

8. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og skal hún 

síðar prentuð í B-deild Stjórnartíðinda og Árbók Háskólans. 

Nr. 246. . 6. nóvember 1970. 

AUGLYSING 

um tollverð notaðra bifreiða. 

1. gr. 
Tollverð notaðra bifreiða, sem keyptar eru til landsins, skal fundið skv. meg- 

inreglum 5.—7. gr. laga nr. 1 11. febrúar 1970, um tollskrá o. fl., sbr. einkum 2. 
mgr. 7. gr. Nú er hið umsamda kaupverð lægra en matsverð skv. 2. gr. auglýs- 
ingar þessarar, skal þá leggja það verð til grundvallar, sem hærra er. 

2. gr. 
Að öðru leyti hefur ráðuneytið ákveðið að nota heimild í 2. mgr. 13. gr. laga 

nr. 1 11. febrúar 1970, um tollskrá o. fl., til þess að setja svofelldar reglur um mat 
á notuðum bifreiðum til tollverðs: 

1. Fob-verð notaðrar bifreiðar skal fundið á þann hátt, að til grundvallar sé lagt 
fob-verð nýrrar Þifreiðar af sömu eða svipaðri tegund, en nýjustu árgerð, 
eins og það er á komudegi þess farartækis, sem flytur notuðu bifreiðina til 

landsins, að frádregnum þeim hundraðshluta, fyrir hvert ár af aldri bifreið- 
arinnar, sem hér segir: 

Q—-T ár .........00000 00 0% 
1-2 Ár ...........0.0000 rr 25% 
Q—ð Ár ........0000 000 35% 
3 ár og eldri ..............0.20 00. .nn sn 45% 

2. Nú hefur maður, er flytur búferlum til landsins, bifreið með sér frá útlöndum og 

bifreiðin er eldri en 4 ára og hefur verið í eigu þess manns í a. m. k. full 2 ár, 
og má þá halda áfram að fyrna bifreiðina umfram það, sem getur í 1. lið un allt 
að 10% á ári frá 4 ára aldri, þó skal aldrei farið niður fyrir 10% af verði því, 

sem til grundvallar er lagt í tl. 1. 
3. Aldur Þifreiðar reiknast frá þeim degi, sem hún var tekin í notkun. Liggi ekki 

fyrir óyggjandi upplýsingar um það, hvenær bifreiðin var tekin í notkun, skal
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miða fyrningu við Í. júlí það ár, sem gerð Þifreiðarinnar er kennd við, eða 
framleiðsluárið, ef árgerð helzt óbreytt tvö ár eða fleiri. 

Verð bifreiðar miðast við aldur hennar á komudegi þess farartækis, sem 
bifreiðina flytur til landsins. 

Bifreið erlends sendiráðs eða sendiráðsstarfsmanns, sem seld er hérlendis, 

en hefur verið flutt inn samkv. 8. tölulið 2. gr. tollskrárlaga, fyrnist samkv. 1. 
lið, en skoðast flutt til landsins á söludegi. 

4. Við ákvörðun fob-verðs notaðra bifreiða samkv. 1. lið skal hvorki taka tillit 
til útlits né ástands þeirra. 
Matsregla sú, sem fram kemur í 1. lið er bindandi og er ekki hægt að krefjast 
yfirmats. 

Et
 

Fjármálaráðuneytið lætur gera skrá um verð á algengustu tegundum nýrra bif- 
reiða, til leiðbeiningar fyrir tollstarfsmenn við ákvörðun tollverðs samkvæmt aug- 
lýsingu þessari. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi 1. desember 1970 og er jafnframt úr gildi 
numin auglýsing nr. 129/1969 um sama efni. 

Fjármálaráðuneytið, 6. nóvember 1970. 

Magnús Jónsson.   
Björn Hermannsson. 

10. nóvember 1970. Nr. 247. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Menningarsjóð Borgarness, útgefin á 
venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 10. nóvember 1970. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

um Menningarsjóð Borgarness. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Menningarsjóður Borgarness. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður 22. marz 1967, í tilefni af 100 ára verzlunarafmæli Borg- 

arness. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er þessi: 

a. Að styrkja efnilegt námsfólk úr Borgarnesi til framhaldsnáms innanlands eða 
utanlands í hugvísindum eða raunvísindum. 

b. Að búa Dvalarheimili fyrir aldrað fólk í Borgarnesi svo úr garði, að það uni 
dvöl sinni þar sem bezt. 

c. Að stuðla að kaupum á listaverkum, þegar safnahús verður reist hér í bæ.
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4. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 1000 000.00 -— ein milljón krónur — sem innborgast af 

Borgarneshreppi með árlegu framlagi kr. 100 000.00 — eitt hundrað þúsund krónur 
— á ári, næstu tíu ár. (Í fyrsta sinn 1968). 

ö. gr. 
Tekjur sjóðsins eru vexlir, áheit, minningagjafir og önnur skyld fjárframlög. 

6. gr. 
Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Hann skal ávaxtast þar sem hreppsnefnd 

telur heppilegast og tryggast. Ulhlutun úr sjóðnum má hefjast, þegar sjóðurinn 
nemur kr. 500 000.00 — fimm hundruð þúsund krónum — og má þá verja úr honum 
helmingi vaxtateknanna, en hinn helmingur vaxtanna leggist við höfuðstól. 

Sjóðstjórnin hefur heimild til að leggja stærri hlut til höfuðstóls einstök ár, en 
hér er ákveðið, og einnig geyma til síðari ára til úthlutunar þá, nokkurn hluta eða 
allt, sem kemur til úthlutunar ár hvert. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins skulu skipa fimm menn: Oddviti Borgarneshrepps, forseti Rotary- 

klúbbs Borgarness, formaður Lionsklúbbs Borgarness og tveir menn, er kosnir eru 
af hreppsnefnd Borgarneshrepps og tveir til vara. 

8. gr. 
Stjórn sjóðsins heldur gjörðabók fyrir sjóðinn. Í hana færir hún meðal annars 

skipulagsskrá þessa. Einnig árlega reikninga sjóðsins, enn fremur umsóknir um 
styrk og hverjum styrkur er veittur hverju sinni. 

9. gr. 
Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af endurskoðendum Borgarneshrepps 

og þeir birtir ásamt reikningum hreppsins. 

10. gr. 
Leitað skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari, og hún síðan 

birt í B-deild Stjórnartíðinda. 

Nr. 248. 10. nóvember 1970. 

REGLUGERÐ 

um gjöld fyrir skoðun, skráningu og mælingu skipa o. fl. 

I SKOÐUN SKIPA O. FL. 

1. gr. 

Aðalskoðun. 

Fyrir ár:ega aðalskoðun á búnaði, vél og bol skips, skal eigandi þess greiða í 
ríkissjóð, sem hér segir:
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Fyrir þilfarsskip minna en 15 rúml. ........0020. 0000... kr.  800.00 

— -- 15 rúml. allt að 30 rúmi. .........20..... — 1200.00 

— —- 30 — — — 50 — 1600.00 

— — 50 — — — 100 — — 2 000.00 

— —- 100 — — — 200 —- 2 800.00 

— — 200 — — — 800 — 3 400.00 

—-- - 300 — — — 400 — — 4000.00 

er 400 — — — 800 — 4 800.00 

— —- 800 — — — 1900 — 5 000.00 

— — 1200 — — — 2000 — 6 000.00 

—- A 2000 — — — 5000 — — 7 000.00 

— — 5000 — og stærri .......0200 000 — 8000.00 

Hálf rúmlest eða meira telst heil, en minna broti skal sleppt. 

Fyrir skoðun skipa, sem eru í flokki hjá viðurkenndu flokkunarfélagi og eru 
stærri en 400 Þbrl., skal greitt hálft gjald samkvæmt þessari grein, enda sé þá að- 

eins um búnaðarskoðun að ræða. 

2. gr. 
Aukaskoðun. 

Fyrir aukaskoðun skal greiða samkvæmt reikningi eftirlits. eða skoðunar- 

manns, að viðbættum 30%. 

ið 

3. gr. 

Smíði og viðgerðir. 

Fyrir eftirlit með smíði tréskipa eða óflokkaðra stálskipa, sem smíðuð eru inn- 

anlands, skal greiða fimmfalt gjald samkvæmt Í. gr. 

Fyrir eftirlit með smíði skipa erlendis, skal greiða útlagðan eftirlitskostnað 
hverju sinni samkvæmt reikningi, að viðbættum 30% til Siglingamálastofnun- 

ar ríkisins. Þó skal siglingamálastjóra heimilt að fella 30% álagið niður af ferða- 
kostnaði, þar sem hann ekki skiptist á minnst fimm skip. Sama gildir um við- 

serðir eða breytingar skipa ytra. 
Siglingamálastofnun ríkisins skal heimilt að innheimta kr. 20 000.00 vegna 

eftirlitsins, þegar gengið hefur verið frá samningi um smíði skips erlendis. Að 
smíði lokinni skal eftirlitskostnaður gerður upp. 
Fyrir eftirlit með breytingum og viðgerðum á skipum, sem framkvæmdar eru 
innanlands, skal greiða gjald samkvæmt 2. gr. 

4. gr. 

Eimkatlar. 

Fyrir skoðun á eimkatli skal greiða: 

Skip með vél minni en 400 hestöfl .........020000 000... kr. 1 200.00 
Skip með vél frá 400 til 800 hestöfl ...........0020 0 — 1500.00 
Skip með vél 800 hestöfl og þar yfir .......0000. 0000 — 2500.00 

5. gr. 

Hleðslumerki. 

Fyrir hleðslumerkjaútreikninga og útgáfu hleðslumerkjaskírteinis samkvæmt 
þeim, ásamt hleðslumerkjaskoðun skal greiða:
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Fyrir skip minni en 100 rúml. .........0.0000000 0000. kr. 2 500.00 
— — 100 rúml. allt að 500 rúml. ..........000.0..... — 3500.00 
— — 500 —- — — 1000 — 4500.00 
— — 1000 —- — — 2000 — —- 6000.00 
— — 2000 —— — — 5000 — — 8000.00 
—  —- stærri en 5000 rúml., kr. 8000.00, að viðbættum kr. 2.00, fyrir hverja 

rúml., sem skipið er umfram 5000 rúmi. 

Fyrir útgáfu hleðslumerkjaskírteinis, sem gefið er út samkvæmt hleðslumerkja- 
skírteini frá erlendu stjórnarvaldi eða viðurkenndu flokkunarfélagi, skal greiða kr. 
1 000.00. 

Fyrir skoðun á skipi til framlengingar eða endurnýjunar hleðslumerkjaskír- 
teinis og útgáfu þess, kr. 1500.00. 

Fyrir endurnýjun á skírteini, sem glatað er eða ónýtt, skal greiða kr. 500.00, enda 
fari skoðun ekki fram. 

6. gr. 
Endurskoðun uppdrátta. 

Fyrir endurskoðun smíðauppdrátta skal greiða: 
Fyrir opinn bát ...............00.. 050. kr.  600.00 
— þilfarsbát minni en 15 rúml. ......... RNA — 1000.00 
— skip 15 rúml. allt að - 30 rúml. ........... —- 1600.00 
— — 30 — —— 50 —- 2400.00 
— - 00 —  — — 100 — 3 200.00 
—-- 100 —— — 800 — 5 000.00 

300 —- — — 1000 — — 6 000.00 
— 1000 — —- — 8000 — 7 000.00 
— 3000 —- og stærri ............. 00. — 8 000.00 

Sé nákvæm rúmlestatala ekki kunn, má áætla hana með smíðamálum skipsins. 
Ef skipið er smíðað undir eftirliti viðurkennds flokkunarfélags, greiðist hálft 

gjald. 
Fyrir endurskoðun uppdrátta vegna breytinga á skipi eða viðgerða, skal greitt 

samkvæmt reikningi Siglingamálastofnunarinnar. 

7. gr. 

Önnur þjónusta. 

Fyrir aðrar skoðanir og þjónustu, enn fremur ferðakostnað og dagpeninga skoð- 
unarmanna, skal greitt sérstaklega samkvæmt reikningi siglingamálastjóra. 

II. SKRÁNING SKIPA, MÆLING 0. FL. 

8. gr 
Skráning. Útgáfa skjala. 

1. Útgáfa þjóðernisskirteinis skipa 30 rúml. og stærri .............. kr. 1000.00 
2. Útgáfa alþjóðamælibréfs samkvæmt mælingarskýrslu ............ — 1 200.00 
3. Afrit af alþjóðamælibréfi ............0........ — 200.00 
4. Útgáfa mælibréfs fyrir skip undir 30 rúml. ..........00..00 0. —  600.00 
ö. Afrit af mælibréfi fyrir skip undir 30 rúml. .........0.0.00000.0.... —  150.00 
6. Útgáfa mælibréfs fyrir Opna báta 20.00.0000... —-  500.00 
7. Afrit af mælibréfi fyrir opna vélbáta .........0.0. —-  100.00 
8. Einkaleyfi á skipsnafn ...............0.00.0.. enn — 6 500.00 
9. Breyting á nafni skips eða heimilisfangi skv. 13 gr. laga nr. 53/1970 — 5000.00



10. nóvember 1970. 683 Nr. 248. 

9. gr. 

Mæling skipa. 

a. Opinn bátur ........20.2000 00 ens kr. 600.00 

b. Skip undir 30 rúmlestum brúttó .........0200000 00 nn een nn. —  1200.00 

c. Skip 30—-100 rúmlestir brúttó .......22.000000ne0nn en —  2000.00 

d. Skip 100—200 rúmlestir brúttó .........000000 00 nn... — 3000.00 

e. Skip 200—400 rúmlestir brúttó .......2.02000000 0000 0... —  3500.00 

f. Skip 400—1000 rúmlestir brúttó .......002000 0000 nn00 nn — 5000.00 

g. Skip 1000—-3000 rúmlestir brúttó .........0220000 000... 0... —  6500.00 

h. Skip 3000—5000 rúmlestir brúttó og stærri ......000000000.0. 0... —  8000.00 

i. Skip 5000 rúmlestir brúttó og stærri .........02000. 0000... — 12 000.00 

ij. Að auki greiðist ferðakostnaður og dagpeningar mælingarmanna, skv. reikningi 

siglingamálastjóra. Fyrir endurskoðun á mælingu skips, greiðist hálft gjald. 

10. gr. 

Innheimta. 

Utan Reykjavíkur skulu gjöld samkv. 1. gr. innheimt af bæjarfógetum eða 
sýslumönnum eftir reikningum, er þeir gefa út hver fyrir sitt umdæmi. 

Í Reykjavík skulu gjöldin innheimt af tollstjóra, eftir skrá er hann semur ár- 

lega yfir lesta-, vita- og skipaskoðunargjöld, enda láti hann Siglingamálastofnun- 

inni í té afrit af skránni ár hvert. 
Gjöldin skulu greidd í byrjun útgerðartímans, þar sem skipið er skrásett þó 

aldrei síðar en 1. apríl ár hvert. 
Gjöld samkvæmt 2—-9. gr. skulu innheimt af sömu aðilum eftir reikningum 

sem Siglingamálastofnunin gefur út, eftir því sem gjöldin falla til, þó skal heimilt 
að innheimta gjöldin á skrifstofu Siglingamálastofnunarinnar í Reykjavík, er hag- 

kvæmt þykir. 
Ofangreindir innheimtumenn, aðrir en tollstjórinn í Reykjavík, skulu greiða 

skipaskoðunarmönnum Siglingamálastofnunarinnar laun þau, er þeim ber samkvæmt 

settum reglum, gegn reikningi þeirra í tvíriti. 
Gildir þetta einnig fyrir skoðun aðkomubáta í umdæmi innheimtumanns. 
Innheimtumenn skulu skila gjöldum, sem þeir innheimta samkvæmt reglugerð 

þessari í ríkissjóð, en krefja Siglingamálastofnun ríkisins um þóknun skoðunar- 
manna. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 45. gr. laga um eftirlit með skipum, nr. 52 12. 
maí 1970, 20. gr. laga um skráningu skipa, nr. 53 12. maí 1970 og 15. gr. laga um 
skipamælingar, nr. 50 12. maí 1970, og öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi resluserð um gjöld fyrir skoðun skipa, nr. 238/1963 og 
reglugerð um gjöld fyrir skráningu skipa, mælingu o. fl., nr. 22/1964. 

Samgönguráðuneytið, 10. nóvember 1970. 

Ingólfur Jónsson.   
Brynjólfur Ingólfsson.
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REGLUGERÐ 

um laun skipaskoðunarmanna ríkisins, sem ekki eru á föstum launum. 

1. gr. 

Aðalskoðun. 

Fyrir árlega aðalskoðun á búnaði, vél og bol skips greiði sýslumenn eða bæj- 
arfógetar f. h. ríkissjóðs, laun svo sem hér segir, til skipaskoðunarmanna, gegn 
reikningi þeirra: 

Fyrir opinn bát ................... 0... e ene kr.  250.00 
— — Með vél .........00.. 000 —  400.00 
— þilfarsskip minna en 15 rúml. ...........00 0000... —  '150.00 
--- — 15 rúml. allt að 30 rúml. ................ —  900.00 
— —- 30 — — — 0 — — 1220.00 
— —- 50 — — — 100 — 1440.00 
— — 100 — —- — 200 — — 2100.00 
— — 200 — — — 300 — 2400.00 
— 300 — — — 400 — stærri ...... — 3000.00 

Þegar skipta þarf launum, skal það gert þannig, að fyrir búnaðarskoðun greið- 
ist 14 hluti, fyrir vélskoðun greiðist % og fyrir bolskoðun greiðist 14 hluti. 

Hálf rúmlest eða meira telst heil, en minna broti skal sleppt. 
Fyrir skoðun skipa, sem eru í flokki hjá viðurkenndu flokkunarfélagi og eru 

slærri en 400 rúml., skulu skipaskoðunarmönnum greiddar kr. 1 380.00, enda sé þá 
aðeins um búnaðarskoðun að ræða, en sé skipið óflokkað, ákveður siglingamála- 
stjóri greiðsluna hverju sinni. 

2. gr. 
Aukaskoðun, eftirlit með nýsmíði o. fl. 

Fyrir aukaskoðun, mælingu skipa, eftirlit með nýsmíði, viðgerðum og breyt- 
ingum greiðist samkvæmt reikningi skoðunarmanna, sama gildir um ferðakostnað. 

3. gr. 
Hleðslumerkjaskoðun. 

Fyrir hleðslumerkjaskoðun og áritun hleðslumerkjaskirteinis greiðist kr. 500.00. 

4. gr. 

Reikningar. 

Skipaskoðunarmenn skrifi reikninga fyrir störf sín í fjórriti, í þar til gerðar 
bækur, sem siglingamálastjóri lætur þeim í té. 

Laun samkvæmt 1. gr., skulu sýslumenn eða bæjarfógetar greiða gegn frumriti 
og einu afriti, en siglingamálastjóra sent annað afrit ásamt skoðunarskýrslu. 

Laun samkvæmt 2. og 3. gr., greiðir Siglingamálastofnun ríkisins gegn reikningi 
skoðunarmanns Í tvíriti og skoðunarskýrslu. 

Reglugerð þessi, um laun fyrir skoðun á skipum, sem framkvæmd er af hinum 
lögskipuðu skoðunarmönnum, sem ekki taka föst laun úr ríkissjóði, er hér með
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sett samkvæmt 6. gr. laga nr. 51, 12. maí 1970, um Siglingamálastofnun ríkisins, 
til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 
máli. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 132, 21. maí 1964, um laun skipaskoð- 
unarmanna ríkisins. 

Samgönguráðuneytið, 10. nóvember 1970. 

Ingólfur Jónsson.   
Brynjólfur Ingólfsson. 

18. nóvember 1970. Nr. 250. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Keflavíkurflugvöll. 
1. Lendingargjöld. 

1.1. Lendingargjald skal miða við leyfðan hámarksþunga flugvélarinnar (Air- 
craft Gross Weight) og reiknast brot úr tonni sem heilt tonn. 

1.2. Í millilandaflugi skal fyrir hverja lendingu greiða lendingargjald sem hér 
segir: 
kr. 307.70 á hvert tonn flugvélarinnar fyrir flugvélar, sem vega allt að 14 

tonnum. 
— 254.90 á hvert tonn flugvélarinnar fyrir flugvélar, sem vega 15 til 29 

tonn. 
— 224.10 á hvert tonn flugvélarinnar fyrir flugvélar, sem vega 30 til 49 

tonn. 

— 211.00 á hvert tonn flugvélarinnar fyrir flugvélar, sem vega 50 tonn og 
þar yfir. 

2. Stæðisgjöld. 

2.1. Stæðisgjald er ekkert fyrir fyrstu 6 klst. en fyrir næstu 24 klst. eða brot 
þar af, skulu greidd stæðisgjöld sem hér segir: 

2.2. Millilandaflug: 
Leiga á sólarhring Vænghaf flugvélar 

kr. 94.37 Undir 12 m. 
— 189.98. 1218 m. 
— 283.90 18—24 m. 
— 377.50 24—30 m. 
— 425.43 Yfir 30 m. 

3. Önnur ákvæði. 

3.1. Heimilt er að fella niður gjöld sem hér segir: 
3.1.1. Lendingar- og stæðisgjöld af flugvélum íslenzka ríkisins og flugvélum. 

sem það tekur á leigu. 
3.1.2. Lendingar- og stæðisgjöld af flugvélum, sem eingöngu flytja erlenda 

þjóðhöfðingja eða aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna og fylgd- 
arlið þeirra. 

3.1.3. Lendingargjöld af flugvélum í reynsluflugi að aflokinni viðgerð, enda sé 
viðkomandi flugvél í áætlunarflugi. 

B 87
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3.14. Lendingar- og stæðisgjöld af björgunarflugvélum. 
3.1.5. Lendingargjöld af flugvélum, ser snúa við til flugvallarins vegna vélar- 

bilunar eða slæmra veðurskilyrða, hafi ekki verið millilent á öðrum flug- 

velli. 
3.1.6. Heimilt er að veita 50% afslátt af stæðisgjöldum fyrir þann tíma, sem 

er umfram sjö sólarhringa. 
3.1.7. Að öðru leyti er flugvallarstjóra heimilt að fella niður lendingar- og 

stæðisgjöld, þegar sérstaklega stendur á. 
3.2.  Lendingar- og stæðisgjöld skuln staðgreiðast. Þó skal flugvallarstjóra 

heimilt að veita allt að 60 daga greiðslufrest, sé sérstaklega um það samið. 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 78. gr. laga nr. 34. 21. maí 1964, um loftferðir, 
til þess að öðlast gildi 1. des. 1970 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga 
að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir flugvöllinn frá 18. nóvember 1968. 

Utanríkisráðuneytið, 18. nóvember 1970. 

Emil Jónsson. 

Páll Ásg. Tryggvason. 

Nr. 251. - 18. nóvember 1970. 

AUGLÝSING 

um notkun heimildar í 53. tl. 3. gr. tollskrárlaga. 

Ráðuneytið hefur ákveðið að nota heimild í 53. tl. 3. gr. laga nr. 1 11. febrúar 
1970, um tollskrá o. fl., til þess að fella niður verðtoll af flugvélaeldsneyti, tollskrár- 
númer 27.10.21 og 27.10.32. 

Lækkun þessi kemur til framkvæmda 1. desember 1970. 

Fá 

Fjármálaráðuneytið, 18. nóvember 1970. 

Magnús Jónsson. 

Jón Sigurðsson. 

Nr. 259. . 4. júní 1970. 
AUGLYSING 

um notkun heimildar skv. 21. tl. 3. gr. tollskrárlaga nr. 1 11. febrúar 1970. 

Ráðuneytið hefur ákveðið að nota heimild í 21. tl. 3. gr. laga nr. 1 11. febrúar 
1970, um tollskrá o. fl., til að fella niður aðflutningsgjöld af eftirtöldum vélum, 
tækjum, fylgihlutum og viðgerðarefnum, sem ætluð eru til nota í flugvélum eða í 
beinum tengslum við þær, enda stundi innflytjandi flugrekstur eða hafi fengið viður- 
kenningu samgönguráðuneytisins til að framleiða eða gera við flugvélar:



4. júní 1970. 

23 
24 

26 

29 

33 
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27.10.60 
27.10.79 
28.35.00 
28.54.00 
29.04.21 
32.12.00 

34.02.09 
34.03.00 
34.05.01 
35.06.01 
36.04.00 
36.08.00 
37.01.01 
38.17.00 
38.19.11 
38.19.19 

39.01.02 

39.02.88 
39.07.37 

39.07.89 

40.09.09 
40.14.04 

40.14.05 
42.04.00 
45.04.03 

48.18.00 

49.06.00 
49.11.01 

49.11.09 
58.02.09 
59.01.09 
62.02.09 
62.05.02 

62.05.03 
62.05.09 

Smurningsolía, þ. á m. háhitasmurolía. 
Háþrýstivökvi. 
Mólýbden dísúlfíd duft. 
Tvíildi. 
Ísvarnarvökvi. 
Súrþéttiefni. 
Þéttiefni (t. d. Epocasi og kísilefnablanda). 
Yfirborðsvirk hreinsiefni (t. d. Alkaline 280, Ardrox og Cee-Bee). 
Festivarnarefni (antiseize). 
Flugvélabón (t. d. Joue Wadpole). 

Lím til flugvélaviðgerða. 
Hvellhettur fyrir slökkvitæki. 
Hylki með eldfimum efnum vegna lóðninga. 
Röntgenfilmur (crystallex films, microtex films). 

Slökkviefni. 
Háþrýstivökvi (t. d. Skydrol). 
Hvatar. 
Framkallari vegna röntgenskoðunar og málmþreytuleitar. 
Rakasalt. 
Herðar. 
Hálkuvari (safety walk). 
Fenóplast (phenolic microballons). 
Polyureth. 
Teflonpípur. 
Tengi, t. d. fyrir háþrýstileiðslur í flugvélum. 
Tappar o. fl. plastvörur til tækninota í flugvélum. 
Bréfamöppur fyrir vinnuskjöl frá framleiðendum flugvéla. 
Möppurnar eru merktar framleiðendunum, t. d. Boeing o. s. frv. 
Slöngur úr súmmiíi. 
Þéttingar, t. d. í háþrýstitæki og mæla fyrir hemla, glugga og 
hurðir í flugvélum. 
Vörur úr gúmmíi til tækninota í flugvélum. 
Vörur úr leðri til tækninota í flugvélum. 
Þéttingar úr korki, t. d. fyrir ýmiss konar skoðunarlúgur í flug- 
vélum. 

Bréfamöppur fyrir vinnuskjöl frá framleiðendum flugvéla. Möpp- 

urnar eru merktar framleiðendunum. 
Tæknilegir uppdrættir. 
Prentað mál, t. d. sérfræðilegir upplýsingabæklingar (service 
bulletins). 

Plötur úr plasti með áletrun t. d. upplýsingar um, hvar neyðar- 
útgangur er. 
Óútfyllt prentuð eyðublöð, t. d. farseðlar. 

Gólfteppi, tilsniðin í flugvélar. 
Trefjaull (Scotsehbrite). 

Gluggatjöld, tilsniðin í flugvélar. 
Björgunarvesti. 

Björgunarrennur (chutes). Háð samþykki skipaskoðunarstjóra. 
Öryggisbelti. 
Viðvörunarborðar.



Tollflokkur 

68.06.00 
68.13.01 
68.13.09 
70.08.00 
73.14.09 
73.20.00 
73.24.00 
13.29.03 
73.32.00 

15.35.00 

73.40.49 
14.03.02 
74.08.00 
14.15.00 

76.02.01 
76.03.00 
76.04.09 
76.06.01 
76.06.09 
16.07.00 
16.16.03 

82.03.00 

82.04.00 

82.05.00 

83.01.00 
83.02.00 

83.07.02 
83.09.00 

83.14.00 
84.10.09 
84.11.09 
84.17.19 
84.18.29 

84.21.00 
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Hálkuvari (safety walk). 
Þéttingar í útblásturskerfi flugvéla. 
Vörur úr asbesti til tækninota í flugvélar. 
Glerrúður, sérstaklega gerðar í flugvélar. 
Öryggisbindivir. 
Tengi, t. d. fyrir háþrýstikerfi í flugvélum. 
Súrefnisflöskur. 
Keðjur, notaðar t. d. við stjórn á jafnvægisstýrum. 
Boltar, rær, skífur, notaðar á fjölmörgum stöðum í flugvélum, 
t. d. í sambandi við festingu á hjólabúnaði, hæðar- og hliðarstýr- 
um, enn fremur varnaglar, augaboltar, spenniklemmur o. fl. 
Fjaðrir og gormar, notað á fjölmörgum stöðum í flugvélum, t. d. 
í sambandi við hjóla- og stýrisbúnað o. fl. 
Baulur og slönguklemmur. 
Öryggisbindivir. 
Tengi í súrefnis- og mælitækjakerfi í flugvélum. 
Boltar, rær, skífur, hnoð, aðallega notað við festingar flugmæli- 
tækja. 
Prófilar úr áli. 
Álplötur. 
Álborðar. 
Prófilpípur úr áli. 
Álpípur. 
Tengi í súrefnis- og mælitækjakerfi í flugvélum. 
Hnoð, boltar, skrúfur o. þ. h. úr áli, notað við smíði (samsetningu) 

flugvéla. 

Tengur, gatjárn, pípuskerar, þjalir, skrúflyklar, klippur, enda 
sérstaklega gert til viðgerða á flugvélum. 
Handverkfæri ýmiss konar, m. a. dragar (pullers), enda sérstak- 
lega gerð til viðgerða á flugvélum. 
Skiptiverkfæri, t. d. í loftbora (til að hnoða, skrúfa o. s. frv.), 
rafmagnsborvélar o. fl., enda sérstaklega gerð til viðgerða á flug- 
vélum. 
Lásar, sérstaklega gerðir í flugvélar. 
Dyralokur og lamir, t. d. úr áli, notað m. a. á skoðunarlúgur. 
Stangarlamir. 
Siglingaljós. 
Holhnoð úr áli, notuð við smíði og viðgerðir á flugvélum á stöð- 
um, sem, ekki er hægt að koma verkfærum við. Er þá notazt við 
sérstök tæki, sem fletja út enda hnoðanna. 
Plötur með áletrun, t. d. í mælaborð flugvéla (t. d. metacal). 
Háþrýstidælur og eldsneytisdælur í flugvélar. 
Sogdælur í flugvélar. Þjöppur í flugvélar. 
Olíukælar til kælingar á smurolíu flugvéla. 
Olíusíur í flugvélahreyfla. 
Síur með ávirka eiginleika (Alumina). 

Fjarstýrð slökkvitæki í flugvélahreyfla, sérstaklega hönnuð fyrir 
Það hlutverk. 
Blásturshreinsitæki.



4. júní 

Nr. 

70 

71 

72 

1970. 

Tollflokkur 

84.22.09 

84.49.00 

84.59.29 

84.61.09 

84.62.00 

84.64.00 
85.01.09 

85.03.09 
85.04.09 

85.05.00 
85.08.00 
85.12.07 

85.13.00 
85.14.00 

85.15.31 

80.15.32 
85.17.00 

85.18.00 
85.19.00 
85.20.00 
85.21.00 

85.22.20 
85.23.09 

85.25.00 
87.14.01 

89.01.21 
90.02.09 
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Tjakkar til að lyfta flugvélum og stórum hlutum þeirra. 
Talíur, notaðar við ísetningu og úrlosun hreyfla, svo og við til- 
færslu á stærstu hlutum flugvéla, t. d. vængjum, hliðar- og hæðar- 
stýrum o. fl. 

Loftborar, mikið notaðir við viðhald og viðgerð flugvéla, hnoðun 
o. fl., enda sérstaklega gerðir í því skyni. 
Órafknúinn ræsibúnaður, þ. e. Auxiliary Power Units, loftknúinn 
og notaður við ræsingu þotuhreyfla. 
Rúðuþurrkur, hannaðar fyrir flugvélar. 
Hreyfar (actuators), t. d. til að lyfta og setja niður hjólabúnað, 
opna og loka hjólhúsi flugvéla o. s. frv. 
Lokar og hanar, notaðir t. d. á fjölmörgum stöðum í háþrýsti- 
kerfi og benzinkerfi flugvéla. 
Kúlu-, kefla- og nálales, notuð víða í flugvélum, t. d. hjólaleg og 
leg í jafnvægis-, hæðar- og hliðarstýrum. 
Þéttihringir (plötur), t. d. í olíusíur flugvélahreyfla. 
Rafhreyflar til að knýja ýmiss konar útbúnað á flugvélum. 
Afriðlar, spennar við ræsingu hreyfla o. fl. 
Rafhlöður (aircraft batteries). 

Rafgeymar, venjulega 24—27%% volt. 
Einnig aðrar gerðir, t. d. neyðarrafgeyma. 
Rafmagnsborvélar, enda sérstaklega gerðar til flugvélaviðgerða. 
Rafbúnaður, t. d. rafkerti o. fl., sem bundið er flugvélahreyflum. 
Rafmagnshitaelement, t. d. vegna útskolunar frá salernum flug- 
véla, til varnar gegn frosti. Einnig til hitunar á Pitot-pípu fyrir 
flughraðamæla o. fl. 
Sambyggðir heyrnar- og hljóðnemar handa flugáhöfnum (headset). 
Eyrnaskjól með heyrnartæki. 
Hljóðnemar. 
Ratsjár og radiómiðunartæki í flugvélar. 
Neyðarsendar í flugvélar. 
Radíósendi- og móttökutæki í flugvélar. 
Rafmagnsbúin hljóð- og ljósmerkjatæki í flugvélar, t. d. blik- 
andi ljós. 
Rafmagnsþéttar í radíó- og ratsjártæki í flugvélar. 
Rofar, rafliðar, vör, mótstöður, tenglar í ýmis tæki í flugvélum. 
Rafinagnsperur í ýmis lýsingartæki í flugvélum. 
Rafeindalampar, smárar og kristallar í ratsjár og radíótæki í flug- 
vélum, einnig ljósnemar. 
Rafmagnsrúðuþurrkur í flugvélar. 
Einangraður rafmagnsþráður, sérstaklega hannaður fyrir raf- 
magnskerfi, ratsjár og radíókerfi í flugvélum. 
Einangrarar, t. d. fyrir flugvélaloftnet. 
Farþegatröppur, byggðar á vagn. 
Farangursvagnar. 
Hjól fyrir hreyfilstól. 
Björgunarbátar. Háð samþykki skipaskoðunarstjóra. 
Linsur í umgerð (stækkandi), t. d. vegna álestrar á lóran og fleiri 
tæki í flugvélum.



Nr. 259. 

Nr. 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 
104 
105 

106 

107 
108 

109 

110 
111 
112 

Tollflokkur 

90.04.00 

90.14.01 

90.14.09 

90.16.00 

90.18.00 

90.22.00 

90.23.02 
90.24.01 
90.24.09 

90.26.20 

90.27.00 
90.28.09 

90.29.09 

91.03.00 
91.11.00 
94.01.09 
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Reykgleraugt til notkunar fyrir flugmenn ef reykur myndast í 
stjórnklefa. Glerið hefur þann eiginleika, að vel sést, þótt mikill 
reykur myndist. 
Áttavitar í flugvélar. 
Sjálfstýritæki í flugvélar. 
Hæðarmælar. 
Lofthraðamælar. 
Stig- og fallmælar. 
Gervisjónhringsmælar (artificial horizons). 
Beygju- og hallamælar. 
Mach-mælar. 
Hraðabreytimælar (accelerometers). 

(Eingöngu í flugvélar). 

Reikniskifur, hornamælar, míkrómælar, hnoðamælar (Gauge- 

Rivets), átaksmælar, enda notað sérstaklega í sambandi við við- 

gerðir flugvéla. 

Súrefnisöndunartæki, notuð í flugvélum, komi til öndunarerfið- 

leika vegna mikillar flushæðar. 
Tæki til mekanískrar prófunar á styrkleika og þrýstiþoli, t. d. 
hörkumælar og styrkmælar fyrir dúka vegna flugvélaviðgerða. 
Hilamælar, notaðir í flugvélum við uppkeyrslu. 
Hitastillar, t. d. notaðir í hitakerfi flugvéla. 

Þrýstimælar, t. d. í háþrýstikerfi og fyrir þrýsting andrúms- 
lofts í flugvélum. 
Magnmælar og rennslismælar, t. d. fyrir eldsneyti flugvéla. 
Mælar, sem sýna t. d. eyðslu eldsneytis o. fl. miðað við ákveð- 
inn tíma eða vegalengd, sérstaklega gerðir fyrir flugvélar. 
Snúningshraðamælar og ýmsir teljarar. 
Rafrænir mælar í stjórnborði flugvéla, aðrir en mælar siglinga- 
fræðilegs eðlis. 

Varahlutir í mælitæki, sem njóta undanþágu í tollskrárnúmerum 
90.23, 90.24 og 90.26 til 90.28. 
Klukkur, sérstaklega gerðar fyrir flugvélar. 
Varahlutir í klukkur, sem flokkast undir 91.03.00. 
Sæti í flugvélar. 

Framangreind undanþága tekur einungis til þeirra innflutningsaðila, sem stunda 
rekstur og viðgerðir á flugvélum í atvinnuskyni. Í vafatilfellum ber umsækjanda að 
sýna tollyfirvöldum fram á með vottorði viðkomandi skattstofu. að hann hafi haft 
meiri hluta atvinnutekna sinna af flugvélarekstri, flugvélaframleiðslu, eða flugvéla- 
viðgerðum næstliðið skattár. 

Fjármálaráðuneytið, 4. júní 1970. 

Jón Sigurðsson.   
Björn Hermannsson.



26. október 1970. 691 Nr. 2583. 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40, 23. apríl 1968 hefur eftirfar- 
andi verið ákveðið: 

Stöðumælar verða seitir upp í Tryggvagötu við Tollstöðina, á lóð Iðnaðarbank- 
ans við Lækjargötu og á lóð Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis að Skólavörðu- 
stig 11. Gjald fyrir afnot stöðumælareita verður fimm krónur fyrir hverjar byrjaðar 

30 mínútur. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 26. október 1970. 

Sigurjón Sigurðsson. 

30. október 1970. Nr. 254. 
AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40, 23. apríl 1968 hefur eftirfar- 
andi verið ákveðið: 

1. Leyfilegur hámarksökuhraði á Miklubraut austan Grensásvegar verður 60 km 
miðað við klukkustund. 

2. Stöðvunarskylda verður á Elliðavogi gagnvart umferð um Miklubraut og á 
Skeiðvallavegi gagnvart umferð um Vesturlandsveg. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 30. október 1970. 

Sigurjón Sigurðsson. 

5. nóvember 1970. . Nr. 255. 

AUGLÝSING 

um umferð í Kópavogi. 

Samkvæmt heimild í 65. grein umferðarlaga nr. 40, 1968 og að fengnum tillögum 
bæjarstjórnar Kópavogs eru hér með ákveðnar eftirgreindar reglur um umferð í 
Kópavogi: 

1. Umferð Skólatraðar til suðurs skal víkja fyrir umferð um Digranesveg skv. 3. 
mgr. 48. gr. umferðarlaga. 

Umferð á Smárahvammsheimreið skal víkja fyrir umferð um Fifuhvammsveg 
skv. 3. mgr. 48. gr. umferðarlaga. 

9 

; = 
Bæjarfógetinn í Kópavogi, 5. nóvember 1970. 

Sigurgeir Jónsson.



Nr. 256. 692 6. nóvember 1970. 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40, 23. apríl 1968 hefur eftirfarandi 
verið ákveðið: 

1. Háaleitisbraut verður aðalbraut, þó þannig, að umferð um hana víki fyrir um- 
ferð um Kringlumýrarbraut, Miklubraut og Sléttuveg. 

2. Arnarbakki verður aðalbraut. 

3. Vegasambandið Reykjanesbraut-Blesugrófarvegur—-Skeiðvallarvegur, verður að- 
albraut, þó þannig að umferð um Skeiðvallarveg víki fyrir umferð um Vestur- 
landsveg. 

4. Álfabakki verður aðalbraut, þó þannig að umferð um hann víki fyrir umferð 
um Reykjanesbraut og Arnarbakka. 

arhlíðar og Stakkahlíðar. 

5. Bifreiðastöður verða bannaðar við Háteigsveg að sunnanverðu á milli Bólstað- 

6. Bifreiðastöður verða bannaðar við Arnarbakka. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 6. nóvember 1970. 

Sigurjón Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 10, nr. 218—256. Útgáfudagur 28. nóvember 1970.



STJÓRNARTÍÐINDI B 11 — 1970   

30. nóvember 1970. 693 Nr. 257. 

REGLUGERÐ 
um gerð og afhendingu aðflutningsskýrslu til tollmeðferðar. 

1. gr. 
Viðtakandi (innflytjandi, eigandi eða annar) aðfluttrar vöru eða sendingar, skal, 

áður en hann vitjar vörunnar, afhenda hlutaðeigandi tollyfirvaldi skriflega aðflutn- 
ingsskýrslu um vöruna eða sendinguna, í síðasta lagi innan þriggja mánaða frá 
komudegi þess fars, er flutti vöruna til landsins, sbr. 15., 16. og 23. gr. laga nr. 1 11. 

febr. 1970, um tollskrá o. fl. og reglugerð nr. 38/1969. 

2. gr. 
Því aðeins telst aðflutningsskýrsla fullgild, að hún sé eins úr garði gerð og fyrir 

er mælt í 16. gr. laga nr. 1 11. febr. 1970, um tollskrá o. fl. 
Fjármálaráðuneytið hefur ákveðið, skv. heimild í sömu grein, að innflytjanda 

beri að skila aðflutningsskýrslu vélritaðri og útreiknaðri til fulls, þ. e. a. s. að inn- 
flytjandi reikni sjálfur út toll og önnur gjöld svo sem söluskatt, byggingariðnaðar- 
gjald, verðjöfnunargjald og önnur gjöld, sem eru eða kunna að verða innheimt við 

tollafgreiðslu viðkomandi vöru. 

3. gr. 
Sé svo ástatt, sem segir í 21. gr. tollskrárlaga nr. 1/1970, og innflytjandi hefur 

innan þriggja mánaða frá aðflutningi vöru fengið hana tollafgreidda gegn fjártrygg- 
ingu, getur tollyfirvald framlengt frest þann, sem ákveðinn er í 1. gr., þannig, að 
hann nemi allt að tveim mánuðum frá þeim degi, er fjártrygging var sett. 

4. gr. 
Reglugerð þessi öðlast gildi 1. janúar 1971. Reglugerð þessi er sett skv. heimild 

í 16. gr. laga nr. 1 11. febr. 1970, um tollskrá o. fl. og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Fjármálaráðuneytið, 30. nóvember 1970. 

Magnús Jónsson.   
Björn Hermannsson. 

8. desember 1970. Nr. 258. 

REGLUGERÐ 
um ritun auðkennisnúmers innflytjenda á aðflutningsskýrslu. 

1. gr. 

Frá ársbyrjun 1971 skal hver innflytjandi tilgreina auðkennisnúmer sitt á að- 
flutningsskýrslu (sbr. 15. gr. tollskrárlaga, nr. 1/1970) samkvæmt því, sem nánar 
er ákveðið í 2. gr. 

B 89 
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Nú er vara, sem inn er flutt, tollfrjáls samkvæmt 2. gr. tollskrárlaga, og er inn- 
flytjanda þá eigi skylt að rita auðkennisnúmer sitt á aðflutningsskýrslu samkvæmt 
fyrri málsgr. þessarar gr. Sama gildir þegar innflutt vara er tollafgreidd samkvæmt 9. 
tölulið 3. gr. tollskrárlaga. 

2. gr. 
Einstaklingur, sem flytur inn vöru vegna fyrirtækis, sem hann rekur í eigin 

nafni, skal rita nafnnúmer sitt samkvæmt þjóðskrá á aðflutningsskýrslu. Einstakl- 
ingur, sem flytur inn vöru í eigin nafni af öðrum ástæðum, skal rita nafnnúmer sitt 

á aðflutningsskýrslu. 

Innflytjendur aðrir en þeir, er um ræðir í fyrri málsgr. þessarar gr. skulu rita 
á aðflutningsskýrslu auðkennisnúmer sitt samkvæmt fyrirtækjaskrá Hagstofu Ís- 
lands, sbr. 1. málsgr. 5. gr. fyrirtækjaskrárlaga nr. 62/1969. Þetta ákvæði tekur til 
fyrirtækja með sérstöku heiti (firma), sem rekin eru af einstaklingi, enda hafi þau 
fengið auðkennisnúmer sem slík í fyrirtækjaskrá Hagstofunnar. 

3. gr. 
Nú er innflytjanda, er um ræðir í síðari málsgr. 2. gr. eigi kunnugt um auð- 

kennisnúmer sitt í fyrirtækjaskrá, og skal hann þá rita það á aðflutningsskýrslu 
samkvæmt fyrirtækjaskrárgögnum, sem tollyfirvald hefur tiltæk í þessu skyni. Hafi 
slíkur innflytjandi ekki auðkennisnúmer í fyrirtækjaskrá samkvæmt þessum gögn- 
um, skal hann rita athugasemd þar um á aðflutningsskýrslu. Sé hér um að ræða 
fyrirtæki, rekið af einstaklingi með sérstöku heiti (sbr. síðari málslið 2. málsgr. 2. 
gr.), skal hann — auk athugasemdar — tilgreina nafnnúmer sitt samkvæmt þjóðskrá. 

4. gr. 
Tollyfirvöld skulu hafa eftirlit með því, að innflytjendur tilgreini rétt auðkennis- 

númer á aðflutningsskýrslu, m. a. með því að krefjast þess af hlutaðeigendum, að 
þeir sýni nafnskirteini eða skirteini, sem út verður gefið samkvæmt 1. málsgr. 5. gr. 
fyrirtækjaskrárlaga. Að því er varðar þá aðila, er um ræðir í síðari málsgr. 2. gr., 
skulu tollyfirvöld, þegar ástæða er til, sannreyna með uppslætti í fyrirtækjaskrár- 
gögnum, að auðkennisnúmer á aðflutningsskýrslu sé rétt. 

5. gr. 
Tollyfirvaldi er óheimilt að taka aðflutningsskýrslu til tollmeðferðar, nema auð- 

kennisnúmer innflytjanda sé tilgreint á henni. enda sé eigi um að ræða tilvik, er um 
ræðir Í síðari málsgr. 1. gr. eða í 2. og 3. málslið 3. gr. 

6. Er. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 3. málsgr. 16. gr. tollskrárlaga, nr. AÐA 

gengur í gildi 1. janúar 1971, og birtist til eftirbreytni öllum þeim. sem hlut eig 
að máli. 

Fjármálaráðuneytið, 8. desember 1970. 

Magnús Jónsson. a 
Jón Sigurðsson. 
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24. nóvember 1970. 695 Nr. 259. 

AUGLÝSING 

um hámarkshraða ökutækja í Kópaskerskauptúni. 

Hámarkshraði ökutækja í Kópaskerskauptúni skal vera 35 km á klst. 

Auglýsing þessi, sem sett er samkvæmt 50. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 
1968, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 24. nóvember 1970. 

Auður Auðuns.   
Ólafur W. Stefánsson. 

24. nóvember 1970. Nr. 260. 

REGLUR 

um auðkenni blindra. 

1. gr. 
Heimilt er blindum og mjög sjóndöprum mönnum að auðkenna sig í umferð 

með því að bera borða um vinstri handlegg fyrir ofan olnboga. Borðinn skal vera 
a. m. k. 8 em breiður, gulur að lit með þremur svörtum deplum, er mynda þríhyrn- 
ing. 

Blindum mönnum er og heimilt að auðkenna sig með því að bera göngu- eða 
Þreifistaf með hvítu endurskini. 

2. gr. 
Skylt er að sýna sérstaka varúð sagnvart þeim, sem eru á ferð og bera fram- 

angreind merki blindra. 
Blindur maður eða sjóndapur skal rétta fram hægri hönd eða slá niður staf 

sínum, ef hann æskir aðstoðar vegfarenda og er þá skylt að aðstoða hann. 
Blindur maður eða sjóndapur, sem óskar að komast yfir götu, gefur það til 

kynna með því að rétta fram höndina eða stafinn og er þá ökumönnum skylt að 
taka tillit til hans og nema staðar, ef nauðsynlegt er. 

3. gr. 
Óheimilt er öðrum en þeim, sem um ræðir í 1. gr. að bera merki blindra. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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4. gr. 
Reglur þessar, sem eru settar samkvæmt 37. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 

1968, öðlast gildi þegar í stað. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 24. nóvember 1970. 

Auður Auðuns. a 
Ólafur W. Stefánsson. 

Nr. 261. 26. nóvember 1970. 

REGLUGERÐ 

fyrir Garðyrkjuskóla ríkisins á Reykjum í Ölfusi. 

I. KAFLI 

Tilgangur skólans, inntökuskilyrði, námstími og stjórn hans. 

1. gr. 
Skólinn heyrir undir landbúnaðarráðuneytið. Landbúnaðarráðherra hefur á 

hendi yfirstjórn hans og skólabúsins. 

2. gr. 
Tilgangur skólans er að veita garðyrkjumönnum sérfræðslu, bæði í skrúðgarð- 

yrkju, gróðurhúsagarðyrkju og í almennri garðrækt. 
Enn fremur að gera ýmsar tilraunir og athuganir með ræktun garðjurta, bæði 

við venjuleg skilyrði og í gróðurhúsum, í sambandi við kennsluna. 
Garðyrkjuskóli ríkisins á Revkjum í Ölfusi er enn fremur samkvæmt reglugerð 

um iðnfræðslu, sbr. 48. gr. laga rr. 68 frá 11. maí 1966, sériðnskóli fyrir skrúð- 
sarðyrkjunema, og um þau atriði, sem þessi reglugerð nær ekki yfir í því sambandi, 
vísast til ofangreindrar reglugerðar um iðnfræðslu. 

3. gr. 
Í skólanum skal fara fram bæði bókleg og verkleg kennsla. 
Þeir, sem stunda fullnaðarnám við skólann, skulu njóta bóklegrar kennslu í 

3 vetur á tímabilinu 1. nóvember til 1. marz skólaár hvert. alls í 12 mánuði. 
Enn fremur skulu nemendur stunda verknám við skólann í 17% mánuð eftir 1. 

og 2. bekk, alls í 3 mánuði. 

Áð öðru leyti skulu gróðurhúsagarðvrkjunemar og nemendur í almennri garð- 
rækt vinna við skólann eða á viðurkenndum garðyrkjubúum undir handleiðslu 
garðyrkjumanns. Skrúðgarðyrkjunemar skulu vera á verknámssamninsi hjá starf- 

andi skrúðgarðyrkjumeistara samkvæmt ákvæðum iðnfræðslulöggjafarinnar. 
Verknámskennslu skal annars aðallega þannig fyrir komið: 

1. Allt að tveggja ára verknám fyrir þá, sem vilja verða fullnuma í garðrækt. 
2. Allt að fjögurra mánaða námskeið fyrir byrjendur. 
3. AH að fjögurra mánaða námskeið fyrir fullnuma garðyrkjunema. 
4. Allt að mánaðar námskeið í matreiðslu og hagnýtingu grænmetis. 

4. gr. 
Verknámskennsla við fullnaðarnám má hefjast á ýmsum tímum árs, eftir því 

sem ástæður og rúm leyfir. Fyrstu 3 mánuðina skal skoða sem reynslutíma. þegar 
um byrjendur er að ræða og skal skólastjóri og kennarar að þeim tíma liðnum 
ákveða, hvort nemandinn telst fær um að halda áfram námi.
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Nemendur við verknám skulu fá skólavist allt að einu ári í senn og ber skól- 
anum heldur eigi skylda til að hafa sömu nemendur lengur við verknám. En vera 
skal skólinn þeim til aðstoðar við að komast að sem verknemar á garðyrkjubúum 
annars staðar, svo að þeir geti lokið verknámi að fullu. Enn fremur skal skólinn 
vera væntanlegum skrúðgarðyrkjunemum til aðstoðar við að komast á verknáms- 
samning hjá skrúðgarðyrkjumeistara. 

Bóknámskennsla hefst 1. nóvember. Fyrst um sinn skal aðeins veita inntöku í 
bóknámsdeild skólans annað hvort ár. 

Jólaleyfi er frá 21. desember til 4. janúar að baðum dögum meðtöldum. 
Heimilt er að fella niður kennslu allt að einum degi í mánuði eða lengja jóla- 

leyfi allt að því, sem þessu nemur. 
Nemendur í verknámi skulu eiga kost á sumarleyfi á þeim tíma, er skólastjóri 

ákveður og ber að tilkynna nemanda með minnst viku fyrirvara, hvenær orlof 
hefst. Lengd sumarleyfa skal ákveðin með hliðsjón af því, sem um er samið hverju 
sinni milli launþega og atvinnurekenda um garðyrkjuvinnu. 

Óheimilt er skólastjóra að skipta sumarleyfi, nema að fengnu samþykki þess 
nemanda, sem í hlut á. 

o. gr. 
Skriflega beiðni um inntöku skal senda skólastjóra skólans. Hann veitir inn- 

töku í skólann og tilkynnir umsækjenda veitinguna. Til inntöku í bóknámsdeild 
útheimtist: 

a. Að umsækjandi sé fullra 15 ára. 
b. Að hann hafi óflekkað mannorð og sé ekki haldinn neinum smitandi sjúkdómi. 
c. Að umsækjandi gefi skriflegt loforð um, að hann neyti ekki áfengra drykkja í 

húsakynnum skólans eða á skólalóðinni, meðan hann stundar þar nám og 

dvelur þar. 
d. Að umsækjandi hafi lokið miðskólaprófi (þ. e. a. s. prófi upp úr 3. bekk gagn- 

fræða- eða miðskóla), eða hlotið svipaða menntun. 
c. Að umsækjandi hafi stundað verknám í garðyrkju a. m. k. í hálft ár eftir 14 

ára aldur. 
Ákvæði þau, sem tilgreind eru undir staflið b og ec, gilda einnig um inntöku í 

verknámsdeild skólans. 
Læknisvottorð, skirnarvottorð og skilríki fyrir því, að umsækjandi fullnægi 

framangreindum atriðum, skulu fylgja inntökubeiðni. 

6. gr. 
Frá einstökum framantöldum atriðum í gr. 5 má þó veita undanþágu, ef sér- 

stakar ástæður mæla með. Umsækjendur, er hlotið hafa sóða undirbúningsmenntun, 
skulu að öðru jöfnu sitja fyrir við inntöku í skólann, en annars skal lögð áherzla 
á að veita öllum þeim, sem uppfylla ofangreind skilyrði í gr. 5, inntöku í skólann. 

7. gr. 

Enginn getur lokið burtfararprófi úr bóknámsdeild skólans nema að hann hafi 
stundað verknám í 2 ár, þar af eigi skemur en 3 mánuði í garðyrkjuskólanum, en að 
öðru leyti á viðurkenndum garðyrkjubúum undir handleiðslu garðyrkjumanns eða 
verið á verknámssamningi hjá skrúðgarðyrkjumeistara, sé um skrúðgarðyrkjunema 
að ræða. 

. 8. gr. 
Áskilja má, að nemandi hafi tilteknar lágmarkseinkunnir á miðskólaprófi í 

einstökum námsgreinum svo og í aðaleinkunn, og er heimilt að hafa slíkar einkunnir 
breytilegar, eftir því sem ástæða þykir til.



Nr..261. 698 26. nóvember 1970. 

9. gr. 
Heimilt skal að veita undanþágu frá ákvæði d. í 5. gr., þegar um er að ræða 

nemendur, sem hefja nám eftir átján ára aldur. 

Sé undanþágan veitt, skal nemandi sýna við inntökupróf, að hann hafi nægj- 
anlega Þekking gu til að geta fylgst með kennslu í 1. bekk og skulu inntökupróf miðuð 
við eigi minni kröfur en gerðar eru til miðskólaprófs í þessum námsgreinum. 

10. gr. 
Heimilt skal vera að halda undirbúningsnániskeið fyrir þá nemendur, sem þurf: 1 

inntökupróf, svo og fyrir þá nemendur, sem að mati skólans, hafa ekki hlotið nægj- 
anlega háa einkunn í einni námsgrein eða fleirum við miðskólapróf, til þess að geta 
fylgzt með kennslu í 1. bekk. 

11. gr. 
Heimilt er að hafa námskeið í mælingum og öðrum verklegum greinum allt að 

hálfum mánuði á ári utan hins venjulega skólatíma. 

II. KAFLI 

Um aga og reglur. 

12. gr. 
Vanræki nemandi nám, mæti ekki í kennslustundir eða til verklegs náms eða 

brjóti reglur skólans og óhlýðnast þeim fyrirskipunum, sem gefnar eru, ber kenn- 
ara að vanda um við hann eða tilkynna skólastjóra, ef brotið er stórt. Skipist nem- 
andi ekki við slíkar umvandanir kennara eða skólastjóra, getur skólastjóri vikið 
honum úr skóla um stundarsakir eða til fulls og skal þá kennarafundur hafa fjallað 
um málið. Tilkynna skal meistara eða vinnuveitanda nemanda áður um brotið. 

13. gr. 
Nemendur skulu í skólanum gæti fyllstu reglusemi í hvívetna. 
Áfengi má ekki hafa um hönd í húsakynnum skólans. Brjóti nemendur gegn 

þessu, skal skólastjóri vanda um við þá og áminna og gera forráðamönnum þeirra 
aðvart um brotið. Skipist nemendur eigi við endurtekna áminningu, ber að víkja 
hinum brotlega úr skóla. 

Komi kennari til starfa undir áhrifum áfengis, neyti hann þess í híbýlum skól- 
ans eða vanræki störf sakir víinneyzlu, getur skólastjóri vísað frá skólanum stunda- 
kennurum. Ef um fastráðna starfsmenn er að ræða, ber skólastjóra að gera landbún- 
aðarráðuneytinu aðvart og mun slík hegðun geta varðað stöðumissi. 

14. gr. 
Agi skólans skal miða að því að halda uppi reglu og efla með nemendum iðju- 

semi og prúðmennsku. 

Skulu kennarar og nemendur leitast við í sameiningu að slæða heilbrigðan anda 
í skólanum. 

HI. KAFLI 

Skólastjóri, kennarar, störf þeirra og launakjör. 

15. gr. 
Yfirstjórn kennslunnar er í höndum skólastjóra og kennara. Fastráðnir kennarar 

skulu hafa kandidatspróf í garðyrkju, eða að minnsta kosti hliðstæða menntun. Ef 
2 

sérstakur kennari er ráðinn til kennslu í almennum námsgreinum, smíðum, sundi
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og leikfimi, skal gera til hans sömu menntunarkröfur og kennara við skóla gagn- 
fræðastigsins. 

Kennari í félagsfræði og verkfærafræði, meðferð og hirðingu véla, skal hafa 
lokið prófi í þeim greinum eða hlotið á annan hátt þá þekkingu og starfsþjálfun, 
sem skólastjóri og ráðherra lelja fullnægjandi. 

Ráðherra skipar fastráðna kennara, að fengnum tillögum skólastjóra. Auka- 
kennara ræður skólastjóri og verða þeir að hafa góða þekkingu og starfsþjálfun 
i því eða þeim fögum, sem þeir kenna. 

16. gr. 
Laun skólasljóra og kennara skulu vera samkvæmt kjarasamningum starfs- 

manna ríkisins og Í samræmi við launakjör starfsmanna bændaskólanna. 
Fyrir bússtjórn skulu greidd laun samkvæmt samningi, er ráðherra staðfestir. 
Skólastjóri skipuleggur kennsluna og störf, sem kennurum eru falin. Honum 

ber að halda kennarafundi, þegar hann telur ástæðu til, eða þegar meiri hluti kenn- 
ara óskar þess. Á þessum fundum skulu skólastjóri og kennarar ræða framkvæmd 
kennslunnar og annað, sem við kemur starfsemi stofnunarinnar. 

Skólastjóri skal fylgjast með störfum kennaranna og námi nemenda. 
Skólastjóra er heimilt að fela kennurum eftirlit með nemendum. Kennsluskylda 

skólastjóra er 12 stundir á viku. 
Skólastjóri hefur á hendi daglega stjórn skólans og stofnunarinnar, hefur um- 

sjón með kennslunni, aga, umgengni og framkomu nemenda og sér um eignir skól- 
ans og Teikningshald. 

Skýrslu um skólann skal sefa út a. m. k. þriðja hvert ár. 

17. gr. 
Kennurum ber að gegna Öllum störfum sínum með áhuga og samvizkusemi 

gagnvart nemendum og skólastofnuninni. 
Starfstími þeirra skal vera 9 mánuðir á ári. Heimilt skal vera að ráða kennara 

til sumarstarfa, fyrir utan þessa 9 mánuði, allt að því í tvo mánuði, og ber þá að 
greiða honum mánaðarlaun samkv, viðkomandi launaflokki. 

Kennsluskylda garðyrkjukennaranna er 27 st. á viku, en kennara í almennum 
námsgreinum, smíðum, vélfræði og sundi og leikfimi 30 st. (46 mínútur). 

Nú hefur kennari ekki fulla kennslu þann tíma, sem skólinn starfar, og ber 
honum þá að vinna störf í þágu stofnunarinnar í þess stað, t. d. eftirlit með nem- 
endum í bókasafni, við tilraunir og athuganir, að viðhaldi á húsbúnaði og húsum 
skólans, svo og á viðhaldi á vélum og tækjum skólans og skólahúsa. 

Á sama hátt ber kennurum að vinna að ofangreindum störfum, þótt skóla sé 
slitið, þar til starfstími þeirra hvert ár er orðinn 9 mánuðir. 

Um daglegan vinnutíma skal miðað við ákvæði kjaradóms. 

18. gr. 

Nú hefur kennari gegnt embætti í 10 ár og óskar að hverfa frá störfum í eitt ár 

til að efla þekkingu sína og hæfni, og skal hann þá senda ráðherra beiðni um orlof 

ásamt greinargerð um, hvernig hann hyggst verja orlofsárinu. Ef ráðherra telur þá 
greinargerð fullnægjandi, getur hann veitt kennaranum ársorlof með fullum laun- 

um. Beiðni um orlof skal send landbúnaðarráðuneytinu með árs fyrirvara og veitir 

það kennurum, er þess óska, leiðbeiningar um, hvernig orlofsárinu skuli varið, en 

allir verða þeir að sefa því fullnægjandi skýrslu um störf sín að orlofsárinu loknu, 
að viðlögðum launamissi fyrir það ár. Landbúnaðarráðherra setur nánari reglur um 
framkvæmd ársorlofs kennara. Skal þess sætt, að það trufli ekki störf skólans eða 

torveldi þau.
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IV. KAFLI 

Námsefni og kennsla. 

19. gr. 
Í bóknámsdeild skólans skal kennslan fara fram í fyrirlestrum, með yfirheyrsl- 

um, starfsæfingum, með námsferðum í garðyrkjustofnanir og með því að fá nem- 
endum verkefni til skriflegrar úrlausnar, rannsóknum og tilraunum, allt eftir 
ákvörðun skólastjóra og kennara. 

20. gr. 
Við verklega kennslu skal leggja áherzlu á, að nemendurnir læri sem flest 

sarðyrkjustörf, bæði við útiræktun og ræktun í gróðurhúsum. Enn fremur skulu þeir 
vinna að bússmíðum, byggingu gróðurhúsa og viðhaldi þeirra, svo og að öðrum störf- 
um, er að garðrækt lúta og þeim má að gagni koma að kynnast. Sýna skal nemend- 
um eftir því sem aðstæður leyfa, vinnubrögð við tilraunir og annað það, sem bók- 
lega námið fjallar um. 

Þannig skal í verklegum greinum viðhafa þá fjölbreytni í námi, sem hægt er að 
koma við og leggja skal áherzlu á, að nemendurnir fái sem beztan skilning á þeim 
störfum, sem unnin eru. Skulu þau útskýrð svo sem þörf er á, jafnhliða framkvæmd 
þeirra. 

21. gr. 
Nemendur skulu færa dagbók til þess að þeir hafi sem bezt not af hinni verk- 

legu kennslu og fái æfingu í sjálfstæðri hugsun og starfi. Dagbókina skulu þeir 
afhenda skólastjóra vikulega. Villur skal leiðrétta og viðurkenning skal gefin fyrir 
því, að dagbókin sé færð eftir þeim kröfum, er skólastjóri og kennarar ákveða. 

22. gr. 
Nemendur skulu hafa safnað a. m. k. 100 villtum íslenzkum plöntum, 25 trjám og 

runnum og 25 fjölærum blómum og sumarblómum, áður en þeir ljúka burtfarar- 
prófi. 

Plönturnar skulu vera þurrkaðar og límdar á spjöld, þar sem getið er um fundar- 
stað, fundartíma, latneskt heiti plöntunnar, íslenzkt heiti, ættarheiti og í hvers konar 
gróðurlendi plantan er fundin. Þannig frágengnum skal skila plötunum fyrir 1. 
des. í 3. bekk. 

23. gr. 
Nemendur skulu í lok annars bekkjar, velja sér bóklega valgrein og verkefni 

innan þess, sem kennari í viðkomandi námsgrein og skólastjóri samþykkja. Hafi 
nemandi ekki neina ákveðna tillögu í því efni, ber kennara og skólastjóra að finna 
hentugt verkefni. Að verkefninu skal vinna sumarið milli 2. og 3. bekkjar og skal 
afhenda það fullunnið fyrir 1. des. í 3. bekk. Verkefni þetta getur verið á sviði 
tilrauna og athugana eða verkefni, sem eingöngu er unnið með hjálp heimildar- 
rita. 

Skapa skal nemendum aðstöðu til að vinna að verkefninu á skólastaðnum eftir 
því sem aðstæður leyfa, með tilraunaaðstöðu, eða aðgang að rannsóknarstofum skól- 
ans og bókasafni og öðru því, sem þeim mætti að gagni koma. 

Námsgreinin, sem verkefnið er valið í, verður að teljast til sérgreina. Sjá 25. gr.
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24. gr. 
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Í bóknámsdeild skólans skal kenna þessar námsgreinar og þennan stunda- 
fjölda. 

1. bekkur. 

Almennt fyrir alla yfir kennslutímabilið: 
Efnafræði .................... 0. 72 
Eðlisfræði .....................00 0 36 

Stærðfræði ..................0.... 36 
Steina- og jarðfræði ..............0......0 0 48 
Véla- og verkfærafræði .................0.00.... 36 
Grasafræði .................... 00... 60 
Teikning ..............20...20 0. 48 
Skrúðgarðafræði „...............0.0.00.0 000 36 
Skrúðgarðabyggingarfræði ........................ 36 
Starfsæfingar ...................00.0 00 24 
Leikfimi og sund ................000 00... 24 

stundir 

  

Sérstaklega fyrir skrúðgarðyrkjunema: 

Skrúðgarðabyggingarfræði ........................ 36 
Teikning ..............0... 000. 24 

stundir 

stundir 

  

Sérstaklega fyrir gróðurhúsagarðyrkjunema: 
Gróðurhúsabyggingarfræði ..........).0.0.....0..... 36 
Gróðurhúsateikningar ...........000000000... 24 

stundir 

stundir 

  

Samtals 60 

II. bekkur. 

Almennt fyrir alla yfir kennslutímabilið: 

stundir 

  

  

  

Jarðvegs- og áburðarfræði ........................ 48 stundir 
Jurtasjúkdómar og lyf .......0.0.0000.00.0.0 0. 48 — 
Grasafræði ............0......0...0 0 72 
Trjáa, runna og blómatækt .....00000 48 
Matjurtaræktun og ylræktun ...................... 48 
Garðyrkjufræði .........0000 48 
Land- og hallamælingar .......................... 48 - 
Skrúðgarðabyggingarfræði ........................ 36 —- 
Starfsæfingar ...........0..0.0.0..0.000 0. 24 — 
Leikfimi og sund .........0000.0. 0... 240 — 

Samtals 444 stundir 
Sérstaklega fyrir skrúðgarðyrkjunema: 

Land- og hallamælingar ..................00.0..0.... 36 stundir 
Skrúðgarðafræði .........0..0.00.0000. 24 — 

Samtals 60 stundir 
Sérstaklega fyrir gróðurhúsagarðyrkjunema: 

Matjurtaræktun ............0.... 0... 24 stundir 
Ylræktun ávaxta og matjurta ............00....... 36 

Samtals 60 stundir 
B 90
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III. bekkur. 

Almennt fyrir alla yfir kennslutímabilið: 

Bókfærsla, hagfræði og þjóðfélagsfræði ............ 72 stundir 
Jarðvegs- og áburðarfræði ...... HAR 8 — 
Jurtasjúkdómar Og lyf ......0..0.00. 0000. „48 — 
Grasafræði .........0.0.... 00. FI í) — 
Trjáa, runna og blómarækt „.......00.00. 0. 48 
Matjurtaræktun og ylræktun ........... 8 — 
Garðyrkjufræði ........... FRIÐ 48 — 
Skrúðgarðateikning ..................0..... 6 
Starfsæfingar .............. FR „2 —- 
Leikfimi og sund ........ FIRIR 24 — 

  

Samtals 444 stundir 
Sérstaklega fyrir skrúðgarðyrkjunema: 

Skrúðgarðateikning ........... FRA 36 stundir 
Skrúðgarðafræði ................. BR „24 — 

  

Samtals 60 stundir 
Sérstaklega fyrir gróðurhúsagarðyrkjunema: 

Ylræktun afskorinna blóma ............... FR 36 stundir 

Ylræktun pottablóma .............0...0... 2 — 
  

Samtals 60 stundir 
25. gr. 

Eftirfarandi bóklegar námsgreinar skulu teljast til almennra námsgreina: 
Efnafræði, eðlisfræði, stærðfræði, steina- og jarðfræði, grasafræði og garð- 

vrkjufræði. 
Eftirfarandi bóklegar námsgreinar skulu teljast til sérgreina. 
Skrúðgarðafræði, skrúðgarðabvggingarfræði, jarðvegs- og áburðarfræði, jurta- 

sjúkdómar og lyf, trjáa, runna og blómarækt, matjurtarækt (almenn matjurlaræktun 

og matjurtaræktun tegunda), ylræktun (almenn viræktun, ylræktun ávaxta og mat- 

jurta, ylræklun pottablóma, vlræklun afskorinna blóma), véla- og verkfærafræði, 
bókfærsla, hagfræði og þjóðfélassfræði. 

26. gr. 
Kennslu skal hagað svo sem hér segir í aðaldrátlum: 

Efnafræði: Nemendur skulu fá fræðslu um hin helztu frumefni, efnasambönd 
og efnabreytingar. Megináherzlu skal þó leggja á fræðslu um þau efni, sem þýð- 
ingu hafa fyrir plöntur. Verklegar æfingar og sýnikennsla eftir því sem við verður 

komið. 

Eðlisfræði: Leggja skal áherzlu á ýmis undirstöðuatriði, sem að gagni mega 

koma. 

Stærðfræði: Lögð skal áherzla á lausn verkefna, sem hafa hagnýtt gildi fyrir 

starfsgreinina svo sem gerð áburðaráætlana og flatarmálsútreikninga. 

Steina- og jarðfræði: Kenna skal ágrip af almennri jarðfræði. Leggja skal þó 

aðaláherzlu á jarðmyndun og bergtegundir á Íslandi með tilliti til allrar ræktunar. 

Véla. og verkfærafræði: Kenna skal um þær vélar og verkfæri, sem á hverjum 

tíma eru talin hentugust við notkun í garðyrkju. Verklegar æfingar og sýnikennsla 

eftir því sem við verður komið.
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Grasafræði: M. a. formfræði plantna (morfologi), plöntuliffærafræði (anatomi), 

plöndulífeðlisfræði (physiologi), plöntuerfðafræði (genetik), plöntuþekking (systema- 
tik), gróðurfræði (ökologi), plöntuþekking einstakra tegunda trjáa og runna í vetr- 

arástandi o. fl. 

Garðyrkjufræði: M. a. ýmis undirstöðuatriði í ylræktun, matjurtaræktun og upp- 
eldi smáplantna, garðyrkjutilraunir, veðurfræði og áhrif veðursins á gróðurfarið og 
alla ræktun, garðyrkjusaga og þróun garðyrkjumála hér á landi o. fl. 

Jarðvegs- og áburðarfræði: M. a. uppbygging jarðvegsins, jurtanærandi efni í 
jarðveginum, upptaka og næringarþörf jurtanna, helztu áburðartegundir o. m. fl. 
Samfara kennslunni skulu fara fram verklegar æfingar á jarðvegsrannsóknarstofu 
Garðyrkjuskólans. 

Jurtasjúkdómar og lyf: Kenna skal um þá sjúkdómavalda, sem tjón gera hér á 

landi á jurtum og varnir gegn þeim. 

Matjurtaræktun og ylræktun: Kenna skal um ræktun þeirra tegunda, sem þýð- 
ingu hafa hér á landi. 

Trjáa, runna og blómarækt: Kenna skal um ræktun þeirra tegunda, sem þyðingu 

hafa hér á landi. 

Bókfærsla, hagfræði og þjóðfélagsfræði: Niðurröðun og innfærslur á öllum 
viðskiptum í verzlunarbækur. Víxlar og tékkar. Félagsstörf og mælska. Íslenzk 
stjórnskipun og þjóðarréttur m. m. 

Skrúðgarðabyggingarfræði: Þar skal lögð áherzla á öll hagnýt undirstöðuatriði 
við uppbyggingu skrúðgarða svo sem framræslu, jarðvegsskipti, jarðvinnslu, bygs- 
ingu steinhæða og Þbeða, útplöntun, gerð gróðurskýla og gróðurhúsa í görðum, 
girðingar o. fl. 

Skrúðgarðafræði: Viðhald skrúðgarða og þar með snyrting, klipping trjáa og 
runna, lagfæring í beðum, frágangur á blómum í beðum o. fl. 

Teikning: Undirstöðuatriði í teikningu og meðferð og notkun teikniáhalda. € 

Land- og hallamælingar: Notkun og meðferð tækja, hvernig færa skal mál- 
bækur, teikning korta m. m. 

Starfsæfingar: Ýmsar verklegar ætingar, sem að gagni mega koma fyrir neni- 
endur. 

Ráðherra staðfestir kennslubækur fyrir skólann, að fengnum tillögum skóla- 
stjóra. 

27. gr. 
Auk hinnar reglubundnu kennslu, er fyrr getur, má halda allt að 4 mánaða nám- 

skeið við skólann, þar sem fram fari tilsögn í ræktun algengra matjurta og garða- 
gróðurs. Í sambandi við námskeiðin skulu haldnir fræðandi fyrirlestrar, eftir nán- 
ari ákvörðun skólastjóra og kennara. 

Enn fremur má halda allt að 1 mánaðar námskeið með starfsmönnum skólans 

fyrir utan skólastofnunina. 

28. gr. 
Heimilt er einnig að halda önnur námskeið við skólann, þegar ástæður leyfa, 

d. í matreiðslu grænmetis, niðursuðu og geymslu, jurtasjúkdómum, jarðvegs- og 
áburðarfræði, verkfærafræði, gróðurlýsingum, byggingu og upphitun gróðurhúsa 
o. fl. Einnig almenn námskeið fyrir garðvrkjunema, þar sem veitt er, í fyrirlestrum 

og á umræðufundum, fræðsla um Ýmsar greinar garðyrkjunnar.
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29. gr. 
Starfrækja má meistaranámskeið, ef aðstæður leyfa og ástæða þykir úil, að 

fengnu samþykki landbúnaðarráðherra, sem jafnframt ákveður, að fengnum tillög- 
um skólastjóra, til hvaða námsgreinar kennslan skuli taka. Veita skal bæði verk- 
lega og bóklega kennslu fyrir þá, sem búa sig undir meistarapróf eða verkstjórn. 

Námskeiðin skulu taka 1—8 mánuði, í einum, eða í tveimur eða þremur áföng- 
um, og þá með samsvarandi heildarnámstíma, eftir nánari ákvörðun skólastjóra 
og ráðherra. 

30. gr. 
Kennslan í bóknámsgreinum á meistaranámskeiði fer fram eftir námsskrá, sem 

landbúnaðarráðuneytið setur, að fengnum tillögum skólastjóra. 
Verklega kennslan fer fram í gróðurhúsum, garðlöndum og tilraunastofum 

skólans. 
Skal einkum lögð áherzla á að kynna ýmsar nýjungar og sérstakar vinnuað- 

ferðir, verkstjórn og vinnuhagræðingu, rannsóknir og tilraunir o. fl. 
Námi lýkur með prófi og nefnist það meistarapróf. 
Um próf, einkunnagjöf og annað, sem ekki er tekið fram sérstaklega, gilda 

að öðru leyti ákvæði þessarar reglugerðar eftir því sem við getur átt. 
Skilyrði til þátttöku í meistaranámskeiði er, að viðkomandi hafi lokið sveins- 

prófi eða burtfararprófi í viðkomandi starfsgrein garðyrkjunnar. 

V. KAFLI 

Próf og einkunnir. 

3l. gr. 
Kennarar prófa, hver í sinni námsgrein og ákveða í samráði við skólastjóra, 

hvort úrlausnarefni skuli vera skriflegt eða munnlegt eða hvort tveggja. 

32. gr. 
Einkunnir skal gefa í tölum frá 1—-10, og með einum tugarstaf og tveimur auka- 

stöfum fullnaðareinkunna. 
Gefa skal þá einkunnina Ó fyrir afleita frammistöðu og fellir hún samkvæmt 

38. gr. 
Aðaleinkunnirnar 5  —5.99 teljast þriðja einkunn 
Aðaleinkunnirnar 6  —-7.24 teljast önnur einkunn 

Aðaleinkunnirnar 7.25—-8.99 teljast fyrsta einkunn 
Aðaleinkunnirnar 9  —-10 teljast ágætis einkunn 

38. gr. 
Áður en nemendur fara í jólafrí, skulu hafa farið fram miðsvetrarpróf í hverri 

bóknámsgrein, og skal afhenda nemendum þær einkunnir áður en þeir fara í jóla- 
fríið, svo að þeir geti séð, hvernig þeir standa í hverri námsgrein 

Í lok hvers kennslutímabils bóknámsdeildar, skal hver kennari gefa nemendum 
árseinkunn, sem fer eftir ástundun og frammistöðu nemandans yfir bóknámstíma- 
bilið. 

Miðsvetrareinkunn og árseinkunn komi fram á prófskírteini, sem afhendist eftir 
próf í hverjum bekk, en komi ekki á burtfararskírteini.
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Í lok hvers kennslumisseris bóknámsdeildar skólans skulu nemendur prófaðir 
í þeim námsgreinum, sem kenndar hafa verið á þeim tíma, að undanteknu sundi 
og leikfimi, en í þeim greinum skulu nemendur prófaðir við lokapróf 3. bekkjar. 

1. bekkur: 
Almennt fyrir alla: 

1 einkunn fyrir efnafræði 
1 — eðlisfræði 
1 - —- stærðfræði 
1 —- —  steina- og jarðfræði 
1 —  véla- og verkfærafræði 
I — grasafræði 
1 -- — teikningu 
1 — —- skrúðgarðafræði 
1 — —  skrúðgarðabyggingarfræði 

Sérstaklega fyrir skrúðgarðyrkjunema: 
1 einkunn fyrir skúrðgarðabyggingarfræði 
1 — — teikningu 

Sérstaklega fyrir gróðurhúsagarðyrkjunema: 
1 einkunn fyrir gróðurhúsabyggingarfræði 
1 —- -—  gróðurhúsateikningar 

2. bekkur. 
Almennt fyrir alla: 

1 einkunn fyrir jarðvegs- og áburðarfræði 
1 — — jurtasjúkdóma og lyf 
1 — — grasafræði 
1 — — trjáa, runna og blómarækt 

1 — —  matjurtaræktun og ylræktun 
1 - —  sarðyrkjufræði 
1 —- —- land- og hallamælingar 
1 —- —- skrúðgarðabyggingarfræði 

Sérstaklega fyrir skrúðgarðyrkjunema: 
1 einkunn fyrir land- og hallamælingar 

1 = — - skrúðgarðafræði 
Sérstaklega fyrir gróðurhúsagarðyrkjunema: 

1 einkunn fyrir matjurtaræktun 
1 —- —- Wylræktun ávaxta og matjurta 

3. bekkur. 
Almennt fyrir alla: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

einkunn fyrir bókfærslu, hagfræði og þjóðfélagsfræði 
jarðvegs- og áburðarfræði 
jurtasjúkdóma og lyf 

grasafræði 
trjáa, runna og blómarækt 
matjurtaræktun og ylræktun 

garðyrkjufræði 
skrúðgarðateikningu 
leikfimi og sund
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Sérstaklega fyrir skrúðgarðyrkjunema: 
1 einkunn fyrir skrúðgarðateikningu 
I — —  skrúðgarðafræði 

Sérstaklega fyrir gróðurhúsagarðyrkjunema: 
1 einkunn fyrir ylræktun ávaxta og matjurta 

1 -——- ylræktun pottablóma 
Verkefni í valgrein 1 einkunn. 

35. gr. 
Við skriflegt próf skal ætla nemendum 2—4 stundir til úrlausnar verkefna, eftir 

ákvörðun skólastjóra. Við skrifleg próf má nota þau gögn ein, sem skólastjóri leyfir. 
Noti nemandinn óleyfileg hjálpargögn, veiti eða þiggi hjálp, hefur hann fyrirgert 
rélti sínum til prófs í það sinn. Skal minna nemendur á þetta ákvæði, áður en próf 
hefst. 

36. gr. 
Nú getur nemandi ekki stundað leikfimi eða sund sakir vanheilsu, getur skóla- 

stjóri veitt undanþágu frá kennslu og frá prófi í þeim greinum, en þó því aðeins 
að viðkomandi nemandi leggi fram vottorð um vanheilsu sína frá lækni skólans. 

37. gr. 
Aðaleinkunn er meðaltal allra fullnaðareinkunna. Til þess að nemendur stand- 

ist bekkjarpróf og fái leyfi til að halda áfram námi skulu þeir fá a. m. k. einkunnina 
5 til jafnaðar. Til þess að standast próf í almennum námsgreinum þarf einkunnina 
3 hið lægsta, en í öllum teikningum, land- og hallamælingum, verknámi og sérgrein- 

um, 5 hið lægsta. 

38. gr. 
Nú stenzt nemandi ekki próf í helmingi námsgreina á ársprófi eða burtfarar- 

prófi, og skal hann þá setjast í sama bekk aftur vilji hann halda áfram námi og taka 
próf að nýju. Nái hann prófi í helmingi námsgreinanna eða meiru, en ekki í öllu, 

má hann taka það, sem vantar, eða einstaka greinar þess, þegar þau próf eru haldin 
við skólann síðar. 

Fái nemandi einkunnina 0, sem gefa skal fyrir afleita frammistöðu, skal hann 
setjast í sama bekk aftur, vilji hann halda áfram námi og taka síðan próf að nýju. 

39. gr. 
Ekki má flytja nemanda úr lægri bekk í efri, fyrr en hann hefur lokið upptöku- 

prófi í efri bekkinn, nema kennarafundur samþykki, og teljast árseinkunnir í þeim 
námsgreinum, sem próf er fellt niður í, með í prófinu. 

Nú mætir nemandi til burtfararprófs og hefur próf frá öðrum skóla, er sýnir 
eins mikla eða meiri kunnáttu í einni eða fleiri prófgreinum en krafizt er til prófsins, 
og er þá heimilt að sleppa honum við próf í þeim námsgreinum og telja einkunnir 

hans í hinu fyrra prófi til burtfararprófsins, en leggja skal hann fram skilríki 
fyrir kunnáttu sinni. 

40. gr. 
Nú vill nemandi þreyta árspróf í skólanum, án þess að hafa stundað þar nám, 

og skal hann þá, áður en til prófs kemur, færa sönnur á, að hann hafi að mati skólans 

lært allt það, sem námsskrá mælir fyrir um og sera grein fyrir, hverrar kennslu 
hann hafi notið. Á teikningum og öðrum verklegum æfingum skal ekki krafizt síðri 

frágangs en af reglulegum nemendum skólans. Sé um að ræða próf í fleiri en einni 

bhekkjardeild, skal nemandi fyrst þreyta próf í hinum lægsta bekk og síðast í hinum 
efsta. Nái hann ekki einkuninni 7 í hverri námsgrein í hinum lægri bekkjarprófum, 

skal honum óheimilt að þreyta próf í efri bekk.
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41. gr. 
Í skólanum skal vera prófbók eða spjaldskrá og skal rita í hana allar einkunnir 

við árspróf og burtfararpróf, meðaltölur þeirra og fullnaðareinkunn og einkunn fyrir 
ástundun og hegðun í orðum, sem kennarafundur gefur (ágætt, mjög góð, góð, sæmi- 
leg, léleg). 

Enn fremur skal rita í hana, hve oft nemandann hefur vantað í skólann á 

kennslutímabilinu og af hvaða ástæðum, svo og hve oft hann hefur mætt of seint. 

42. gr. 
Við próf dæma hlutaðeigandi kennarar og prófdómarar um úrlausnir. 
Að loknu skriflegu prófi tekur kennari við úrlausnum, leiðréttir þær og dæmir, 

en síðar prófdómari og koma þeir sér saman um einkunn. 
Ef ágreiningur verður um einkunn, skal taka meðaltal af einkunnagjöf kenn- 

ara og prófdómara. 

Skriflegar úrlausnir nemenda skal skólastjóri geyma í sex mánuði frá því að 
prófi lýkur. 

Landbúnaðarráðherra skipar prófdómara, að fengnum tillögum skólastjóra. 

43. gr. 
Að loknu burtfararprófi skal afhenda nemendum þeim, sem staðizt hafa prófið, 

burtfararskírteini með árituðum prófseinkunnum fyrir hverja námsgrein í hverjum 
bekk fyrir sig, ásamt aðaleinkunn. Prófskírteini skal einnig látið nemendum í té 
í lok hvers bekkjar með árituðum miðsvetrar-, árseinkunnum og prófseinkunnum, 

ásamt því hve oft nemandann hefur vantað í skólann á kennslutímabilinu og af 

hvaða ástæðum, svo og hve oft hann hefur mætt of seint. 
Enn fremur skal skrá á brottfararskírteinið greinargerð um menntun nemanda 

í verklegum greinum. 

Hvar hann hefur stundað verknám, hvað lengi o. s. frv. 
Þeir einir, sem lokið hafa fullnaðarprófi í garðyrkju frá Garðyrkjuskóla ríkis- 

ins á Reykjum í Ölfusi, eða hliðstæðu prófi frá garðvrkjuskólum erlendis, hafa 
rétt til þess að bera starfsheitið garðyrkjufræðingur. 

VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

44. gr. 
Garðyrkjuskólinn á Reykjum í Ölfusi er sériðnskóli fyrir skrúðgarðyrkju. Um 

Þau atriði í því sambandi, sem þessi reglugerð nær ekki yfir, vísast til reglugerðar 
um iðnfræðslu frá 15. september 1967. 

T. d. um námstímann hjá skrúðgarðyrkjumeistara, löggildingu, námssamnins, 

vinnutíma, orlof, slysa- og sjúkdómstilfelli, verklegt nám hjá skrúðg arðyrkjumeist- 

ara, sveinspróf og prófnefndir í því sambandi og fleiri ákvæði. 
Garðyrkjuskóli ríkisins á Reykjum í Ölfusi skal ætíð hafa aðstöðu til að láta 

sveinspróf fara fram í skrúðgarðyrkju á skólastaðnum. 

45. gr. 
Breyta má frá ákvæðum þessarar reglugerðar fyrir Garðyrkjuskólann á Reykj- 

um í Ölfusi, ef skólastjóri telur það nauðsynlegt, en landbúnaðarráðherra verður að 
staðfesta slíka breytingu.
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VII. KAFLI 

Námskostnaður. 

46. gr. 
Skólinn veitir nemendum sínum ókeypis kennslu, húsnæði, ljós og hita, og 

leggur þeim einnig til verkfæri og áhöld tl afnota. Nemendur greiða fyrir þjónustu 
og fæði. Skal sú greiðsla reiknast sem næst kostnaðarverði hverju sinni, samkvæmt 
reikningum skólans. Nemendur skulu sjálfir sjá sér fyrir sængurfatnaði og kennslu- 

bókum. 

41. gr. 
Nemendum, sem stunda verknám, skal greiða þóknun í samræmi við laun nema 

í verknámsskólum eða við samsvarandi námsstörf eins og þan eru á hverjum tíma, 
samkvæmt almennum samningum, er um það gilda. 

En ef um einhver vafaatriði er þar að ræða, skal greiða nemendum sem stunda 
verknám, þóknun eins og hér segir: 

1. verknámsár 30%, sé nemandinn yngri en 16 ára. 
1. verknámsár 40%, sé nemandinn eldri en 16 ára. 
2. verknámsár 50%, 

3. verknámsár 60%. 

Skal þóknun til nemenda þannig reiknuð í hundraðshlutum, miðað við kaup full- 
gildra garðyrkjumanna eins og það er á hverjum tíma, samkvæmt almennum samn- 
ingum, er um það gilda. 

VIII. KAFLI 

Stofn- og reksturskostnaður o. fl. 

48. gr. 
Stofnkostnaður við að gera skólann og skólastöðina svo úr garði, að þau geti 

sem bezt gegnt hlutverki sínu, samkvæmt lögum og reglugerð, svo og reksturs- 

kostnaður skólans greiðist úr ríkissjóði. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 91 23. júní 1936, um garðyrkju- 
skóla ríkisins. Með henni er úr gildi numin reglugerð frá 1. maí 1953, fyrir Garð- 
yrkjuskóla ríkisins á Reykjum í Ölfusi. 

Reglugerðin öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga 
að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 26. nóvember 1970. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson.
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REGLUGERÐ 

um viðauka við reglugerð nr. 56, 26. marz 1953 um mat 

á frystum fiski til útflutnings. 

1. gr. 
Aftan við 1. mgr. 18. gr. reglugerðarinnar komi svo hljóðandi málsgrein: 
Framleiðendur frystra krabbadýra og skeldýra skulu hafa sérstök vottorð frá 

Fiskmati ríkisins um það, að þeir fullnægi settum skilyrðum til framleiðslu, eins og 
segir í kafla T og IT þessarar reglugerðar. 

2. gr. 
Aftan við reglugerðina komi svo hljóðandi viðauki: 
Reglugerð þessi tekur einnig til frystra krabbadýra, (humars og rækju) og 

frystra skeldýra (hörpudisks, kúfisks, kræklings o. fl.) þar sem það getur átt við. 
Við mat á frystri rækju skal hafa hliðsjón af gerlagróðri vörunnar. Gerla- 

fjöldinn sé ekki meiri en eðlilegt getur talizt við góða meðferð, og rækjan full- 
nægi þeim gerlafræðilegu kröfum, sem gerðar eru til slíkrar vöru í því landi, sem 
hún er flutt til. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 55 2. maí 1968 um eftirlit og mat 
á fiski og fiskafurðum til að öðlast gildi 1. janúar 1971, og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 1. desember 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. 0 

Jón L. Arnalds. 
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REGLUGERÐ 

um alþjóðlegt fiskveiðieftirlit utan landhelgi og fiskveiðilögsögu. 

1. gr. 
Samkvæmt heimild í 3. málsgr. 13. gr. alþjóðasamnings um fiskveiðar á norð- 

austurhluta Atlantshafs, er gerður var í London 24. janúar 1959, hefur Fastanefnd 
fiskveiða á Norðaustur-Atlantshafi gert ályktun um alþjóðlegt eftirlit utan landhelgi 
og fiskveiðilögsögu til þess að tryggja framkvæmd samningsins og þeirra ákvæða, sem 
í gildi eru samkvæmt honum. 

Efni ályktunar þessarar er birt í 5.—17. gr. reglugerðar þessarar. 

2. gr. 
Með orðinu „samningur“ í reglugerð þessari er átt við alþjóðasamning um fisk- 

veiðar á norðausturhluta Atlantshafs, er gerður var í London 24. janúar 1959. 
Með orðinu „samningssvæði“ er átt við það svæði, sem samningurinn nær til. 
Með orðinu „samningsríki“ er átt við þau ríki, sem aðilar eru að samningnum. 
Með orðinu „fastanefnd“ er átt við Fastanefnd fiskveiða á Norðaustur-Atlants- 

hafi, sem starfar samkvæmt samningnum. 
B91
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3. gr. 
Fáni sá, sem getið er um í 6. gr., er tvílitur, blár og gulur, og lítur hann 

þannig út: 

  

4. gr. 
Persónuskilríki eftirlitsmanns samkvæmt 7. gr. lítur þannig út, þ. e. íslenzkt 

persónuskilríki, útgefið af Landhelgisgæzlunni: 

ln NORTH-EAST ÁTLANNC FISHERIES COMMISSION 

NE Bi. fe bearer af thi NORÐ-ÆUSTUR ATLANTSHAFS FISKVEIDINEFNDIN | 2 bearer of this 
| 

in. ocument 

mm 
— 

Handhafi þessa skirteinis 

is an inspector duly appointed under the terms 

of the Scheme of Joint Enforcement of the 

  

  

   

  

     

  

{  North-East Atlantic Fisheries Commission, and er löggiltur skoðunarmaður, útnefndur undir skilmálum 

{ has authority to act under the arrangements NORÐ-AUSTUR ATLANTSHAFS FISK | NDARINNAR um 
t anor A ec iss 

I ph h | approved by the Commission. sameiginlegt eftirlit, og hefur hann vald til framkvæmda eftir 
otograpt | , bykktum nefndarinnar | issued by: 

Gefið út af 

| DIRECTOR 

{ FÖRSTJÖRA LANDHELGISCÆZLUNNAR 
—— A... ICELANDIC COAST GUARD 

(framhlið) (bakhlið) 

11. KAFLI 

5. gr. 
Eftirlitið skal framkvæmt af eftirlitsmönnum fiskveiðieftirlits samningsríkj- 

anna. Tilkynna skal fastanefndinni nöfn þeirra eftirlitsmanna, sem ríkisstjórnir 
samningsríkjanna skipa til að inna eftirlitið af hendi. 

6. gr. 
Skip þau, sem hafa eftirlitsmann um borð, skulu hafa við hún sérstakan fána 

eða veifu, sem fastanefndin hefur samþykkt, til að gefa til kynna, að eftirlitsmaður 
sé við framkvæmd alþjóðlegra eftirlitsstarfa. Heiti þeirra skipa, sem notuð eru í 

þessum tilgangi á hverjum tíma, skal tilkvnna fastanefndinni, en slík skip mega 
annað hvort vera sérstök eftirlitsskip eða fiskiskip. 

7. gr. 
Sérhver eftirlitsmaður skal hafa í fórum sínum persónuskilríki, sem gefið er 

út af yfirvöldum heimaríkis skipsins, í því formi, sem fastanefndin hefur sam- 
þykkt, og afhent er honum við skipun hans. Skal skilríkið sefa til kynna, að hann 
hafi heimild til eftirlits samkvæmt þeim reglum, sem fastanefndin hefur samþykkt. 

8. gr. 
Með þeim takmörkunum, sem felast í ákvæðum 13. gr., skal skip sérhvers samn- 

ingsríkis, sem þá stundar veiðar eða vinnslu á sjávarafla á samningssvæðinu, nema 
staðar, þegar því er gefið viðeigandi merki samkvæmt alþjóðamerkjakerfinu frá 
skipi, sem hefur eftirlitsmann um borð, nema skipið sé þá raunverulega að veiðum,
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að kasta eða draga inn vörpuna, en þá skal það nema staðar þegar er það hefur lokið 
við að draga inn vörpuna. Skipstjóri skal leyfa eftirlitsmanni, sem má hafa vitni í 
för með sér, að koma um borð. Skipstjóri skal gera eftirlitsmanni kleift að fram- 
kvæma þá skoðun á afla, netum eða öðrum veiðarfærum og viðkomandi skjölum, 
sem eftirlitsmaður telur nauðsynlega til að staðreyna, að farið hafi verið eftir þeim 
fyrirmælum fastanefndarinnar, sem gilda fyrir heimaríki skips þess, sem hlut á að 
máli. Jafnframt er eftirlitsmanni heimilt að biðja um allar þær skýringar, sem hann 

telur nauðsynlegar. 

9. gr. 
Þegar eftirlitsmaður fer um borð í skip skal hann framvísa skilríki því, sem um 

getur í 7. gr. Eftirlit skal framkvæma á þann hátt, að sem minnstri truflun og óþæg- 
indum valdi. Eftirlitsmaður skal takmarka fyrirspurnir sínar við könnun þeirra 
staðreynda, sem máli skipta, um hvort farið hafi verið eftir þeim fyrirmælum fasta- 
nefndarinnar, sem gilda fyrir heimaríki skips þess, sem í hlut á. Við framkvæmd 
rannsóknar er eftirlitsmanni heimilt að óska eftir þeirri aðstoð af hálfu skipstjóra, 
sem hann telur sér þörf á. Skal hann semja skýrslu um eftirlit það, sem hann hefur 
framkvæmt, í því formi, sem fastanefndin hefur samþykkt. Honum ber að undir- 
rita skýrsluna í návist skipstjóra, sem heimilt er að bæta við eða láta bæta við hana 
þeim athugasemdum, sem hann telur viðeigandi, og skal hann skrifa undir slíkar 
athugasemdir. Afrit skýrslunnar skulu afhent skipstjóra og ríkisstjórn eftirlits- 
manns, sem senda skal afrit til viðkomandi yfirvalda í heimaríki skipsins og til fasta- 
nefndarinnar. Þegar í ljós kemur, að brotið hefur verið í bága við fyrirmæli þessi, 
ber eftirlitsmanni, þegar unnt er, að tilkynna það einnig viðkomandi yfirvöldum 
heimaríkis skipsins á sama hátt og fastanefndinni, svo og hverju því eftirlitsskipi 
heimaríkisins, sem vitað er um á nálægum slóðum. 

10. gr. 
Heimaríki skipsins skal fara eins með mál, þar sem eftirlitsmanni er sýnd mót- 

spyrna eða vanrækt er að fara að boðum hans, sem eftirlitsmaðurinn væri þar- 

lendur þegn. 

11. gr. 
Eftirlitsmenn skulu rækja störf sín á grundvelli þeirra reglna, sem skráðar 

eru í þessum fyrirmælum, en þeir skulu eftir sem áður lúta framkvæmdastjórn 
sinna eigin yfirvalda og vera ábyrgir gagnvart þeim. 

12. gr. 
Samningsríki skulu taka skýrslur erlendra eftirlitsmanna, sem gerðar eru á 

grundvelli þessara reglna, til greina, og hefjast handa samkvæmt þeim á sama hátt 
og væru þær skýrslur eigin eftirlitsmanna. Ákvæði þessarar greinar skulu ekki 

leggja samningsríki neinar skyldur á herðar um að meta meir sönnunargildi skýrslu 

erlends eftirlitsmanns en hún mundi njóta í heimalandi eftirlitsmannsins. Samnings- 
ríki skulu starfa saman að því að greiða fyrir lögfræðilegum eða annars konar mála- 
rekstri, sem rís út af skyrslu eftirlitsmanns á grundvelli þessara reglna. 

13. gr. 
1. Samningsríki skulu tilkynna fastanefndinni fyrir 1. marz ár hvert um fyrir- 

hugaða þátttöku sína við framkvæmd þessara reglna á næsta ári, og fastanefndin 
getur gert tillögur til samningsríkja um samræmingu þátttökuaðildar hvers ríkis 
á þessu sviði, þ. á m. um fjölda eftirlitsmanna og skipa, sem hafa eftirlitsmenn um 
borð. 

2. Reglur þær, sem um er getið í fyrirmælum þessum, og áætlanir um þátt-
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töku skulu gilda milli samningsríkja, nema þau komi sér saman um annað. Til- 
kynna skal fastanefndinni um slíkt samkomulag. 

Undanskilið er hér samt sem áður, að framkvæmd áætlunarinnar skal þó frestað 
milli tveggja samningsríkja, meðan ólokið er gerð samkomulags, ef annað hvort 
þeirra hefur sent fastanefndinni um það tilkynningu. 

14. gr. 
1. Við athugun á netum skal mæla möskva pokans með flatri mælistiku, sem 

er 2 mm á þykkt og gerð úr varanlegu efni, sem ekki breytir lögun, og hafi hún hina 
réttu möskvastærð milli samsíða hliða, en hluti eða hlutar hennar séu fleygaðir, 

2 em á 8 em, og merkt til mælingar þeirra möskva, sem samsíða hlutanum eða hlut- 
unum er skotið inn í. Mynd af slíkri mælistiku með merki Landhelgisgæzlunnar 
lítur þannig út: 

  

C 
| O #79 O O 19:$:70 O / 

| 

  

  

  

        
  

  
  

90 nm 190 

LANDHELGISGÆZLAN LANDHELGISGÆZ LAN 

      
    

    

80 nu 11Omm 

| Ca 
2. Rétta möskvastærðin er sú, sem ákveðin er í ályktunum fastanefndarinnar 

fyrir þá gerð neta, sem skoðuð er, og það svæði, sem athugunin fer fram á, og gildir 
fyrir heimaríki þess skips, sem í hlut á. 

3. Athuga skal a. m. k. 20 samfellda möskva pokans samhliða lengdarás hans, 
a. m. k. 10 möskvum frá samskeytum að telja, ella eins marga og hægt er, ef þeir 
eru færri en 20. 

4. Mælistikan færist inn í möskvana vota til þess að mæla lengd þeirra teygðra 
horna á milli. Komist sá hluti mælistikunnar, sem hefur samsíða hliðar, auðveldlega 
í gegnum möskva, er hann ekki of lítill. Sé eftirlitsmaður í vafa um, hvort stikan fari 
auðveldlega í gegn, skal hann setja mælistikuna á möskvann láréttan og hengja 5 kg 
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þunga í mælistikuna og fari hin rétta breidd hennar þá í gegn, er möskvinn ekki of 
lítill. 

5. Skrá skal fjölda þeirra möskva, sem reynast of litlir, og vídd sérhvers 
möskva, sem mældur er, í skýrslu eftirlitsmanns, svo og meðalvídd þeirra möskva, 
sem mældir eru. 

6. Eftirlitsmenn skulu hafa vald til að skoða öll net, nema þau, sem eru þurr 

og geymd neðan þilja. 

15. gr. 
Eftirlitsmaður skal festa auðkenni, samþykkt af fastanefndinni, á hvert það 

net, sem virðist hafa verið notað í bága við ályktanir fastanefndarinnar, sem gilda 
fyrir heimariki skips þess, er í hlut á. Geta skal hann um þetta í skýrslu sinni. 

16. gr. 
Eftirlitsmaður má ljósmynda netið á þann hátt, að auðkennið og mál netsins 

sé sjáanlegt. Ef svo er gert, skal skýrt frá því í skýrslunni, hvað ljósmyndað hefur 
verið, og eintök af ljósmyndunum skal festa við það afrit skýrslunnar, sem sent er 

heimaríkinu. 

17. gr. 
Eftirlitsmaður skal, svo fremi að það teljist eftir atvikum framkvæmanlegt, 

skoða aflann og er honum heimilt að gera þær mælingar, sem hann telur nauðsyn- 
legar, til að staðreyna, hvort og að hve miklu leyti of smáan fisk þeirra tegunda, 
sem verndar njóta, er að finna í þeim hluta aflans, sem skoðaður er. Hann skal gefa 
skýrslu um niðurstöðurnar, þ. á m. fjölda fiska, sem mældir hafa verið, og stærð 
þeirra, sem of smáir eru, til yfirvalda heimaríkis skips þess, sem skoðað var, svo 

fljótt sem auðið er. 

111. KAFLI 

18. gr. 
Ákvæði reglugerðar þessarar taka til svæðis þess, sem alþjóðasamningurinn frá 

24. janúar 1959 um fiskveiðar á norðausturhluta Atlantshafs nær til. 

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

og varða brot viðurlögum samkvæmt 2. gr. laga nr. 14 30. marz 1960. 

20. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er í samráði við sjávarútvegsráðuneytið, öðlast þegar 

gildi. g 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 14 30. marz 1960 um heim- 
ild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæði alþjóðasamnings, er gerður 
var 24. janúar 1959, um fiskveiðar á norðausturhluta Atlantshafs, ásamt viðbæti, en 

samningur þessi hefur öðlazt gildi, sbr. auglýsingu nr. 8 27. júní 1963. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 3. desember 1970. 

Auður Auðuns. Sn 

Ólafur W. Stefánsson.
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REIKNINGUR 

Berklavarnasjóðs Ólafs Halldórssonar. 

Ársreikningar 1967, 1968 og 1969. 

Höfuðstóll: 
Eign 1. janúar 1966 skv. birtum reikningi ...............00..000.... kr. 89202.96 
Aukning skv. eftirfarandi reikningi ....................0.00...0.0.00. — 4388.64 

  

Kr. 12591.60 
Eignir sjóðsins eru: 

Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands hf. C-f1. nr. 1566, 1567, 4216 og 4217 kr. 4000.00 

  

  

Innstæða í sparisjóði ........0oeeeseseessrðrs — 8591.60 

Kr. 12591.60 
Tekjur: 

Arður af hlutabréfum í Eimskipafélagi Íslands hf. 1966—-1969 incl..... kr. 1040.00 
Vextir af sparisjóðsinnstæðu ................0..000 000 .v een. — 1348.64 
Hækkun hlutabréfa ..................2.0...0 0. esas —  2000.00 

Kr. 4388.64 
Gjöld 

Lagt við höfuðstólinn ............2...00. 000 kr. 4388.64 
  

Kr. 4388.64 
Forsætisráðuneytið, 31. desember 1969. 

F. hr. 

Birgir Thorlacius. nn 

Sigurður J. Briem. 

Reikning þennan hef ég endurskoðað, kannað eignir sjóðsins og ekkert fundið 
athugavert. 

Ríkisendurskoðunin, 4. nóvember 1970. 

E. Bjarnason. 

Nr. 265. 

REIKNINGUR 

Styrktarsjóðs til Svíþjóðarferða. 

Ársreikningar 1967, 1968 og 1969. 

Höfuðstóll: 

Eign frá 1969 skv. birtum reikningi ...........0..000 0000. 000... kr. 18 782.46 
Aukning skv. eftirfarandi reikningi .............000000 00.00.0000. — 4018.04 

  

Kr. 22 800.50
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Eignir sjóðsins eru: 

  

  

Veðdeildarbréf Landsbanka Íslands 14. fl. litra A nr. 823 og 826 ...... kr. 2 000.00 
Sparisjóðsinnstæða í Landsbanka Íslands (bók nr. 86 908) .......... — 20 800.50 

Kr. 22 800.50 
Tekjur 

Vextir af sparisjóðsinnstæðu .................. 00... kr. 3698.04 
Vextir af veðdeildarbréfum ................2 0. — 380.00 

Kr. 4018.04 
Gjöld 

Lagt við höfuðstólinn ............2000. 0... nn kr. 4018.04 
  

Kr. 4018.04 
Forsætisráðuneytið, 31. desember 1969. 

F. h.r. 
Birgir Thorlacius.   

Sigurð ur J. Briem. 

Reikning þennan hef ég endurskoðað, kannað eignir sjóðsins og ekkert fundið 
athugavert. 

Ríkisendurskoðunin, 4. nóvember 1970. 

E. Bjarnason. 

Nr. 266. 

REIKNINGUR 

Minnisvarðasjóðs Hannesar Hafstein. 

Ársreikningar 1967, 1968 og 1969. 

Höfuðstóll: 
Eign frá 1966, skv. birtum reikningi ........0....00 0000... kr. 1416.34 
Aukning skv. eftirfarandi reikningi .......00.0%.0 0000. nn —  318.66 

  

Kr. 1 735.00 

  

  

Tekjur: 

Vextir af sparisjóðsinnstæðu í Landsbanka Íslands (bók nr. 9425) .... kr. 318.66 

Kr.  318.66 

Gjöld 
Lagt við höfuðstólinn ...........00200. 00 nn er n kr. 318.66 

Kr. 318.66 

Forsætisráðuneytið, 31. desember 1969. 
F. h.r. 

Birgir Thorlacius. 

Sigurður J. Briem. 

Reikning þennan hef ég endurskoðað, kannað eignir sjóðsins og ekkert fundið 

athugavert. 
Ríkisendurskoðunin, 4. nóvember 1970. 

E. Bjarnason.
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REIKNINGUR 

Gjöf Jóns Sigurðssonar. 

Ársreikningar 1967, 1968 og 1969. 

  

  
  

Tekjur: 
Eign 1. janúar 1967: 

Veðdeildarbréf Landsbanka Íslands ................ kr. 12 000.00 
Sparisjóðsinnstæða ..............0.00200 0... — 89 877.36 

—————— kr. 51 877.36 
Vaxtatekjur: 

Af veðdeildarbréfum .........0...0. 00. kr. 1375.00 
Af sparisjóðsinnstæðu ...........0...0.0000. 0... — 8924.74 

——— 10 299.74 

Kr. 62 177.10 
Gjöld: 

Eign í árslok 1969: 

Veðdeildarbréf Landsbanka Íslands, Litra AA nr. 199, 

A nr. 1324 og 1326 ...........0000 00. kr. 7 000.00 
Sparisjóðsinnstæða ...........0...000 000. — 55 177.10 

— ———— kr. 62177.10 

Kr. 62 177.10 
Menntamálaráðuneytið, 2. nóvember 1970. 

F. h.r. 

Birgir Thorlacius. 

Sigurður J. Briem. 

Reikning þennan hef ég endurskoðað, kannað eignir sjóðsins og ekkert fundið 
athugavert. 

Ríkisendurskoðunin, 4. nóvember 1970. 

Nr. 268 

REIKNINGUR 

Sjóðs Morten Hansen til stofnunar kennslubóka- 

og kennsluáhaldasafns í Reykjavík. 

Ársreikningar 1967, 1968 og 1969. 

Tekjur: 
Eign 1. janúar 1967: 

Sparisjóðsinnstæða ............00.000 00... kr. 19 260.41 
Söfnunarsjóðsinnstæða ............0..0.. 0000... — 79127.81 

kr. 

E. Bjarnason. 

98 388.22
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Vextir: 
Af söfnunarsjóðsinnstæðu (aðaldeild nr. 566) árin 

1967, 1968 og 1969 .........0..000. 0. HR kr. 24 761.65 
Af sparisjóðsinnstæðu í Landsbanka Íslands 1967, 

1968 og 1969 .......0000 - 4 334.29 

—— . — 29095.94   

Kr. 127 484.16 
Gjöld: 

Eign 31. des. 1969: 

Sparisjóðsinnstæða í Landsbanka Íslands, bók nr. 12828 ........ kr. 23594.70 

Söfnunarsjóðsinnstæða, aðaldeild nr. 566 ..........0..0..0.0.0.. — 103 889.46 
  

Kr. 127 484.16 
Menntamálaráðuneytið, 4. nóvember 1970. 

F. h.r. 

Birgir Thorlacius. a 

Sigurður J. Briem. 

Reikning þennan hef ég endurskoðað, kannað eignir sjóðsins og ekkert fundið 
alhugavert. 

Ríkisendurskoðunin, 4. nóvember 1970. 

E. Bjarnason. 

Nr. 269. 

REIKNINGUR 

Thorkilliisjóðs 

Efnahagsreikningur 31. desember 1969. 

Eignir: 
Vaxtabréf: 

0ls lán Byggingarsamv.fél. Egilst.kauptúns, 4. 
fl. 1953 20.00.0000 00 kr.  1250.00 

7% lán Byggingarsamv.fél. Rvíkur, 11. fl. B 1957 .. —-  5000.00 
72 lán Byggingarsamv.fél. starfsm. Stjórnarráðs- 

ins, 8 fl. 1959 ........0.0 0000... —- 19 800.00 
5% lán veðdeildar Landsbanka Íslands, 17. fl. .... —  7000.00 

kr. 33 050.00   

Veðskuldabrét: 

7% skbr. Bvgg.samv.fél. stfm. Stjórnarráðsins, útg. 
10/12. 1958 ........%.2 00. kr.  5333.34 

10% skbr. Bygg.samv.fél. stfm. Stjórnaráðsins, útg. 
25/9. 1962 .........0%00 0000 nn — 16 000.00 

10% skbr. Bygg.samv.fél. stfm. Stjórnaráðsins, útg. 
16/12. 1966 .........000. 0000. — 123 250.00 

ö% skbr., útg. 17/1. 1934, 2. veðr. í Tjarnargötu 22 — 8 400.00 

Skbr., útg. 4/11. 1874, 1. veðr. í % Suðurkoti, 

Vatnsl.str.hr. ..........0...00. 0... — 2 400.00 
B92
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10% skbr., útg. 12/9. 1964, 4. veðr. í Heiðarbraut 61, 

Akranesi ........... 0000 —  40000.00 

6% skbr., útg. 21/7. 1953, 2. veðr. í Kárnesbrau! 

108, Kópavogi ......00020 0000 — 10000.00 
1096 skbr., útg. 15/7. 1964, 1. veðr. í Hverfisgötu 108 —— #50 000.00 

ð% — — 18/9. 1952. 1. veðr. í %% hl, Sólvallag. 17 — 1 800.00 
5% —- 28/11 1918, 1. veðr. í Spítalastig3 ...... — 2 800.00 

106 — — 6/4. 1968, 2. veðr. í Giljalandi 15 .... —-  82650.00 
—————...— — 375 683.34 

Innlánsbækur: . 

Innstæða í innlánsbók nr. 7380 í Útvegsbanka Íslands .......... — 148 605.75 
Innstæða í innlánsbók nr. 587 í Söfnunarsjóði Íslands .......... — 152 879.86 

Rekstrarreikningur Í. janúar—31. desember 1969. 

Kr. 677 168.95 

. kr. 605507.98 
. —  6594.00 
. —— 18263.55 
. — 49152.92 
. —  2710.50 
  

Kr. 677 168.95 

Sigurður J. Briem. 

Tekjur: 
Eign í ársbyrjun ............00002. 000 

Vextir af bók nr. 7380 í Utvegsbanka Íslands .......0.0000000000.. 
Vextir af bók nr. 587 í Söfnunarsjóði Íslands .......0.0..00000... 
Vextir af veðskuldabréfum ..........00.00 00. 

Vextir af vaxtabréfum .........00.20 000. 

Í menntamálaráðuneylinu, 10. nóvember 1970. 

F. hr. 

Birgir Thorlacius. 

Nr. 270 

REIKNINGUR 

Bjargráðasjóðs Íslands. 

Rekstrarreikningur séreignardeildar 1. janúar til 31. desember 1969. 

kr. 2527 387.50 
1174621.81 
  

Tekjur 
Framlag sveitarfélaga 50% .......0.0000 nn 
Vextir af innstæðum sveitarfélaga ......2..0000 000. 

Gjöld 
Tekjuafgangur ..........0..00 020 

Kr. 3702 009.31 

kr. 3702 009.31 
  

Kr. 3702 009.31
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Rekstrarreikningur sameignardeildar 1. janúar til 31. desember 1969. 

Tekjur: 
Framlög: 

Framlag ríkissjóðs .........0..0. 0. kr. o 054 775.00 
Framlag sveitarfélaga 25% ........... — 1 263 693.7 
Vextir 20... —- 418 100.52 
Lántökugjöld A-lán „20.00.0000. - 25 646.00 
Húsaleigulekjur .........0.. 0. — 261 120.00 

———————— kr. 7023 385.27 
Rekstrarhalli 1969 ........0..00 0 1847 437.38 

Kr. 8870 772.65 
Gjöld 

Stjórnunarkostnaður ............000. 00. kr. 825 696.75 
Rekstur fasteignar ............2.00.0. 00. — 62 693.80 
Styrkir, eftirgefin lán .............0. 0000 — 7694317.35 
Vextir og innheimtukostnaður ............0.%..0 0000. — 288 064.75 

  

Kr. 8870 772.65 

Rekstrarreikningur afurðatjónadeildar 1. janúar til 31. desember 1969. 

Tekjur: 
Framlög: 

0.25% gjald af söluv. landb. skv. 4. gr. c af 
framleiðslu 1969 (áætlað) .............. kr. 4 867 600.00 

Mótframlag ríkissjóðs skv. 4. gr. d. ........ 4 867 600.00 

Kr. 9736 200.00 
25% af framlagi sveitarfélaga skv. 4. gr. a. .. —- 1263 699.75 

  

kr. 10 998 893.75   

Vextir: 

Dráttarvextir af B-lánum .........0......... kr. 720.00 

Dráttarvextir af harðærislánum '67/68 .... 7 422.50 
A — 8142.50 

Lántökugjöld: 
Af B-lánum ........%..0 0000 kr. 19 375.00 
Af harðærislánum 1969 .......0000....0... — 161 450.00 
Af harðærislánum 1969/1970 ............... — 192 540.00 

  — 373 365.00 
  

Kr. 11 380 401.25 
Gjöld: 

Tjónastyrkir skv. 12 gr. laga sjóðsins nr. 82/1967 kr. 605 000.00 

  

Vextir ........000.0 — 925 895.00 

Innheimtulaun framleiðsluráðs landbúnaðarins . — 97 352.00 

kr. 1628 247.00 

Tekjuafgangur 1969 .............0000 0000 — 9752 154.25 
  

Kr. 11 380 401.25
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Aðalrekstrarreikningur Bjargráðasjóðs Íslands frá 1. jan. til 31. des. 1969. 

Tekjur: 
Tekjuafgangur séreignardeildar ................... 000. kr. 3702 009.31 
Tekjuafgangur afurðatjónadeildar .............02..2.0 000... — 9752 154.25 

Kr. 13 454 163.56 
Gjöld 

Rekstrarhalli sameignardeildar ..............0%..0.0 0... kr. 1847 437.38 
Yfirfært á hreina eign .........0.%.0.00 00. —- 11606 726.18 

Kr. 13 454 163.56 

Efnahagsreikningur séreignardeildar pr. 31. desember 1969. 

Eignir: 
Sparisjóðsinnstæður ...............0.00 0. kr. 11 714 022.56 
Bráðabirgðalán sameignardeildar ............. kr. 4100 000.00 
Bráðabirgðalán, útistandandi vextir ........... — 7 302.75 
Bráðabirgðalán, afurðatjónad. landbún. ....... — 2840 000.00 

— 6947 302.75   

  

Kr. 18 661 325.31 
Skuldir: 

Eigið fé: 
Hrein eign: 

  

Hrein eign 1. janúar 1969 .............. kr. 14 938 591.00 
Akraneskaupstaður leiðr. 1967 .......... —- 20 725.00 

kr. 14 959 316.00 
Tekjuafgangur 1969 ..........0..0..0.. seven — 3702 009.31 

Kr. 18 661 325.31 

Efnahagsreikningur sameignardeildar pr. 31. desember 1969. 

Eignir: 
Hlaupareikningsinnstæða .... ............. kr. 6439 108.80 
Sparisjóðsinnslæða .........0.0. 0000 — 6 073.90 

——-—.—— kr. 6445 182,70 
Skuldunautar .........0...002 000. — 368 985.00 
Skuldabréfacign ...........2200.0 0000 — 15672 101.35 
Innbú og lausafé ...........0000.. — 234 140.21 
Fasteign: Laugavegur 105 8.3% ...2.000..0 0 — 192 228.00 

  

Kr. 22 912 637.26 
Skuldir: 

A-lansfé: 

Ógreiddir vextir til séreignadeildar .........0.0.0..00. kr. 7 302.75 
Lán séreignardeildar .........0...0.0....... kr. 4100 000.00 

Lán afurðatjónadeildar ..........0000..... — 4547 833.75 
- - 8 647 833.75   
  

kr. 8655 136.50
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B — Eigið fé: 
Hrein eign: 

  

Hrein eign Í. janúar 1969 ..........0.0..... kr. 16 084 213.14 
Akraneskaupstaður leiðrétting 1967 ...... — 20 725.00 

Kr. 16 104 038.14 
Rekstrarhalli 1969 .....0000 1 847 337.38 

Nr. 270. 

kr. 14 257 500.76 
  

Kr. 22 912 637.26 

Efnahagsreikningur afurðatiónadeildar pr. 31. desember 1969. 

Eignir: 
Skuldabréfaeign: 

  
  

  

Bælán 0... kr. 2536 500.00 
Harðærislán 1967 og 1968 ......0.000000.0... —- 12 179 500.00 
Harðærislán 1969 .......0.00000 00. — 16 254 000.00 
Harðærislán 1969/1970 ....0...00. 0. — 19 254 000.00 

—————-———- kr. 50 115 000.00 

Skuldunautar: 

Framleiðsluráð landbúnaðarins ............ kr. 2112 284.20 

Ríkissjóður ...........2.%.. vn 367 600.00 
Sameignardeild ...........0. 00. 4 547 833.75 

— 7027 717.95 

Kr. 57 142 717.95 

Skuldir 

A — Lánsfé: 
Skuldheimtumenn ............000 20... kr. 70 416.70 

Lán séreignardeildar ....................... kr. 2840 000.00 
Lán Jarðeignasjóðs ríkisins „............... — 15 000 000.00 
Lán Seðlabanka Íslands .................. — 25 000 000.00 

—- 42 840 000.00 

B — Eigið fé: 
Hrein eign: 

Hrein eign 1. janúar 1969 .............. kr. 4480 147.00 
Tekjuafgangur 1969 ..........0.......... — 9752 154.25 

— 14 232 301.25   

  

Höfuðstólsreikningur Bjargráðasjóðs Íslands pr. 31. desember 

Eignir: 
Séreignadeild: 

Hrein eign: 

Hrein eign Í. janúar 1969 .........0....... kr. 14 938 591.00 
Akraneskaupstaður, leiðr. 1967 ......... — 20 725.00 
Tekjuafgangur ...........0.0000. 00... — 3702 009.81 

  

Kr. 57 142 717.95 

1969. 

kr. 18 661 325.31
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Sameignardeild: 
Hrein eign: 

Hrein eign 1. janúar 1969 ................ kr. 16 084 213.14 
Akraneskaupstaður, leiðr. 1967 .......... — 20 725.00 

  

Kr. 16 104 938.14 
Rekstrarhalli 1969 L........ 0 — 1847 437.38 

Afurðatjónadeild landbúnaðarins: 
Hrein eign: 

Hrein eign 1. janúar 1969 .............. kr. 4480 147.00 
Tekjuafgangur 1969 ..........0.00....... — 9752 154.25 

  

'. 14 257 500.76 

14 232 301.25 
  

Skuldir: 
Hrein eign: 

Hrein eign 1. janúar 1969 ........0....00002 0000 
Særeignadeild: 

Tekjuafgangur 1969 .......0.000000. 0 kr. 3702 009.31 
Akraneskaupstaður, leiðr. 1967 .............. --- 20 725.00 

  

Afurðatjónadeild landbúnaðarins: 
Tekjuafgangur 1969 .............000.. 0000. 

Kr. 

kr. 

47 151 127.32 

35 502 951.14 

3722 734.31 

9 752 154.25 
  

Sameignardeild: 
Rekstrarhalli 1969 .....0... 0. kr. 1847 437.38 
Akraneskaupstaður, leiðr. 1967 ............. — 20 725.00 

  

„ 48 977 839.70 

1826 712.38 
  

BJARGRÁÐASJÓÐUR ÍSLANDS 

25. janúar 1970. 

Magnús KE. Guðjónsson. 

„ 47 151 127.32
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REIKNINGAR TRYGGINGASTOFNUNAR RÍKISINS 

Rekstrarreikningur Slysatrygginga árið 1969. 

Gjöld: 

  

  

  

  

  

I. Bætur slysatrygginga: 
1. Dánarbætur „...........0..00. 0... kr. 12 103 761.32 
2. Örorkubætur #.........0.0 0. — 12597 247.04 
3. Dagpeningar .......0.0..0000. 0. — 14 991 026.20 
4. Kaup og aflahlutur lögskráðra sjóm. .. —  1352086.31 
5. Sjúkrakostnaður ..............0..... — 5331 77927 

————. kr. 46 376 890.14 
II. Styrkur til slysavarnastarfsemi ........000.. 000 85 000.00 

TI. Bætur frjálsra slysatrygginga ..............0000000 0. 2132 637.85 
TV. Tögjaldahluti endurtryggjenda .............0000 0. 000 - 1430 588.65 
V. Kostnaður ................020000 000 - 4 900 000.00 

VI. Vextir: 
1. Til höfuðstóls lífeyris ............... kr. 6577 578.48 
2. Til varasjóðs frjálsra slvsatr. ........ —  6612532.90 
3. Til varasjóðs skyldutrygginga ........ — 4619 053.49 

—- 11 809 164.87 
VII. Tekjuafgangur frjálsra slysatrvgginga .................... — 68 842.87 

VIII. Tekjuafgangur slysatrvgginga ............0..00.000 000... — 2508 228.55 

Kr. 69 310 352.93 

Tekjur: 
I. Iðgjöld samkv. 40. gr. ......0.. kr. 54 730 747.00 

Til afskriftasjóðs ............0..0...... — 2736537.00 

Kr. 51 994 210.00 
Úr afskriftasjóði 1965 .................. .— 1874 908.69 

kr. 53 869 118.69 
TH. Tðgjöld frjálsra slysatrygginga ..............0...00..000.. —  1561364.30 

HI. Þóknun og umboðslaun frjálsra slvsalrvgginga .......... - 349 980.56 
IV. Tjónahluti endurtryggjenda ...........)... 000... - 1720724.51 
V. Vextir ..........0..2000 0000 — 11 809 164.87 

Kr. 69 310 352.93 
Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 

Þórhallur Hermannsson.
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IV. 
v. 

H. 

MI. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIN. 
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Efnahagsreikningur Slysatrygginga 31. desember 1969. 

Eignir: 

  

  

  

  

  
  

Sjóður ..........00.0 000 kr. 92 107 140.20 
Ýmsir skuldunautar: 
I. Óinnheimt iðgjöld skyldutrygginga .. kr. 15 714 248.50 
2. Óinnheimt iðgjöld frjálsra slysatr. .. 289 297.65 
3. Endurtryggjendur .................. 1 970 150.94 

— —-——— — 17 973 697.09 
Ógreiddir vextir ............ — 4397 075.00 
Verðbréf (........0...022 00 — 69 340 698.01 
Áhættufé í Íslenzkri endurtryggingu ........0.)0...... - 60 000.00 

Kr. 183 878 610.30 

Skuldir: 
Ýmsir skuldheimtumenn: 
1. Ýmislegt greitt eftir áramót ........ kr 73 010.00 
2. Ósreiddur söluskattur .............. —- 69 477.00 

kr. 142 487.00 
Ógreiddar bætur: 
1. Skyldutrygging .............. kr. 21 154 192.64 
2. Frjálsar slysatryggingar ............ 2 072 280.00 

- - 23226472.64 
Ógreitt áhættufé í Íslenzkri endurtryggingu .............. —- 60 000.00 
Iðgjaldavarasjóður frjálsra slysatrygginga ................ — 58 631.00 
Afskriftasjóður ................. 00. — 8499470.78 
Höfustólsandvirði slysalífeyris ............0.00. 00. — 88924 771.24 
Varasjóður frjálsra slvsatrvgginsa: 

1. Frá fyrra ári ................ kr. 8 750 470.69 
2. Vextir ...........0. 000. —- 612 532.90 
3. Tekjuafgangur ..................... — 68 842.87 

-— 9431 846.46 
Varasjóður skyldutrygginga: 
1. Frá fyrra ári ....................... kr. 46 407 649.14 
2. Vextir ...........0.0 000. — 4619 053.49 
3. Tekjuafgangur ..................... — 2508 228.55 

-—— — — 58534 981.18 

Kr. 183 878 610.30 

Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 
  
Þórhallur Hermannsson.



1. 

Rekstrarreikningur Sjúkratrygginga árið 1969. 

Gjöld: 
Sjúkratryggingadeild : 

   
Í. Langlegusjúklingar .................. kr. 211 770 860.60 
2. Gervílimir, sjúkraþjálfun o. fl. ........ — 1565 331.95 

3. Opinberar rannsóknarstofur ......... —-- 1565 500.00 
4. Til sjúkraflutninga og læknisvitjana .. — 769 717.95 
5. Sjúkrakostn. vegna erlendra samninga — 82 246.35 
6. Utanferðir sjúklinga ................. —- 918 000.00 
7. Kostnaður .........0.0000. 00. — 3 000 000.00 
8. Tilag til varasjóðs ...........0.... — 4 577 413.00 

  

Kr. 233 698 069.85 
9. Frá dregst: Framlag á fjárlögum til ut- 

  

  

AMferða (00.02.0000 —- 250 000.00 
kr. 233 448 069.85 

Í. Greitt ríkissjóðsframlag til sjúkrasamlaga ................ —- 399 828 279.36 
III. Vextir til varasjóðs ............0.002.. 0... — 2 745 390.76 
IV. Mismunur ...............00 000 —  33104116.39 

Kr. 669 125 856.36 

Tekjur: 
I. Framlag 56. gr. til sjúkratrygginga 250% 

af iðgjöldum sjúkrasamlaga: 

  

  

  

1. Greitt sjúkrasamlögum .............. kr. 399 828 279.36 
2. Til sjúkratryggingadeildar ........... — 266 552 186.24 

kr. 666 380 465.60 
I. Vextir 20.02.0200... — 2 745 390.76 

Kr. 669 125 856.36 

Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 

Þórhallur Hermannsson. 

Efnahaesreikningur Sjúkratrygginga 31. desember 1969. 

Eignir: 
I Sjóður ........2.000.0 0000 kr. 39 022.547.09 

I. Ríkissjóður  ......00000.0 000... ner —- 23 950 000.00 
INT. Ógreiddir vextir ...........000..2 0000 — 910 791.00 
IV. Verðbréf (............... 00. — 183 168 012.55 
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V. Til næsta árs: 

  

  
  

Ríkissjóður, skuld frá fyrra ári .......... kr. 7141 039.16 

— framlag óð. gr. ........00.0000 — 666 380 465.60 

Kr. 673 521 504.76 
— skv. fjárlögum 1969 .................. — 616 000 000.00 

kr. 67521 504.76 

134 572 855.40 

Skuldir: 
I. Sjúkrasamlög ........2.2..2.000 0000 renn kr. 61664667.01 

II. Ógreitt um áramót, sjúkrahús o. fl. .......0.0.00 0000 0... —  29403586.00 
TIl. Varasjóður 1. janúar .................... kr. 21 960 762.90 

Vextir á árinu ...........0..0..0000 0... — 2745 390.76 
Tillag 1969 ..........0.00. 0000... — 4571 413.00 

— 29 283 566.66   

IV. Til næsta árs: 
Sjúkratryggingadeild, hluti framlags 55. gr. kr. 266 552 186.24 
Útgjöld ...........0.00. 0. — 233 448 069.85 

  

Kr. 33 104 116.39 
Inneign frá fyrra ári .................... — 18 883 080.66 

—- 14 221 035.73   
  

134 572 855.40 

Reykjavík, 1. júli 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 
  

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyristrygginga árið 1969. 

Gjöld: 
I. Bætur: 

1. Ellilífeyrir ............. 0... kr. 671 748 956.40 
2. Örorkulífeyrir ................ —- 179 794 781.40 
3. Örorkustyrkur .......0...... — 27543714.00 
4. Makabætur ...........0..00.0... —- 1826 269.00 
ð. Fjölskyldubætur #................. — 309 613 156.00 
6. Barnalíifeyrir ..................... — 46 805 958.54 
7. Meðlög ..........000 000. — 105 089 569.46 
8. Mæðralaun .................0..... —  44884579.50 
9. Fæðingarstyrkur .................. — 42 042 838.00 

10. Ekkjubætur og lífeyrir ............ — 29 710 918.00 
11. Sjúkrasamlagsiðgjöld lífeyrisþega .. — 41058153.30 

——-———..2—2 kr. 1500 118 893.60 
TI. Til Öryrkjabandalags Íslands .........000.000.0. 00. —- 125 000.00 

MI. Kostnaður „..........0..0 0. .e sn — 25 290 163.54
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IV. Vextir til sérstakra sjóða: 
1. Til ellistyrktarsjóða ............... kr. 682 696.13 
2. Til vörzlufjár Sjúkrasamlass Rvíkur — 112 102.41 
3. Til stofnkostnaðarsjóðs ............ „ 1047 943.30 
4. Til varasjóðs .................. — 12712487.38 

-- kr. 14 556 229.22 
V. Tillag til varasjóðs .........220222. 00. — 27 627 655.00 

VI. Tekjuafgangur á árinu: 
1. Framlag sveitarsjóða .............. kr. 201 800 000.00 

Útgjaldahluti „.................. — 197 891 505.27 
- = 3 908 494.73 

2. Framlag ríkissjóðs ................ kr. 717 200 000.00 
Útgjaldahluti ...................... — 705 396 166.53 

—  — 11 803 833.47 
3. Tðgjöld hinna tryggðu .............. kr. 371 723 920.80 

Útgjaldahluti ............0.......... — 351 807 120.47 
— 19 916 800.33 

4. Tögjöld atvinnurekenda ............. kr. 160 102 776.29 
Utgjaldahluti „................... — 1653915 615.21 

— 6 187 161.08 

Kr. 1609 533 230.97 
Tekjur 

Í. Framlag ríkissjóðs skv. 23. gr. ..........0..000 00. kr. 717 200 000.00 
II. Iðgjöld hinna tryggðu skv. 96. gr. ...... kr. 384 563 853.68 

Til afskriftasjóðs ..................... —  19228193.00 

Kr. 365 335 660.68 
Úr afskriftasjóði 1965 .......0..00....... — 6388 260.12 

— 371 723 920.80 
HI. Framlög bæjar- og sveitarfélaga .......0...00.00 0... 201 800 000.00 
IV. Iögjöld atvinnurekenda skv. 28. gr. .... kr. 164 225 217.80 

Til afskriftasjóðs ..................... — 8211 261.00 

Kr. 156 013 956.80 
Úr afskriftasjóði 1965 ........0........ — 4088 819.49 

— — —-— -— 160 102 776.29 
V. Framlag sveitarsjóða til lífeyrisuppbóta ........0000000... - 24 798 826.20 

VI. Endurkræfur lífeyrir: 
1. Meðlög skv. bótaskrá .............. kr. 105 089 569.46 
2. Frá slysatrvggingu ................ — 14 262 909.00 

—  119352478.46 
VII. Vextir og dráttarvextir ............... 0... —-- 14 555 229.22 

Kr. 1609 533 230.97 

Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 
  

Þórhallur Hermannsson.
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Efnahagsreikningur Lífeyristrygginga 31. desember 1969. 

Eignir: 
I. Innstæða í Söfnunarsjóði .......0....0200 0000... kr.  1373616.18 

II. Ýmsir skuldunautar: 
1. Ríkissjóður ............00.0.0.00... kr. 36 114 279.00 
2. Aðrir ......00000 0 — 4955 570.94 

— 41 069 849.94 
III. Ógreiddir vextir ................0.0 00... — 2463 714.00 
IV. Verðbréf (..........20.0 0 ess — 43 991 848.69 
V. Fasteign .........2.00220.000n. 0 -— 5411375.00 

VI. Áhöld og húsbúnaður ..........22.0.00.000.0 00 nn. — 400 000.00 
VII. Umboðs- og innheimlumenn: 

1. Bankainnstæður ................... kr. 22619 284.23 
2. Sjóður og innh. við reikningslokun — 181 391 632.28 
3. Óinnheimt iðgjöld ................. —- 195 968 434.93 
4. Óinnheimt meðlög ................. —  83564 791.53 
5. Skuldir bæjar- og sveitarfélaga .... —- 129878 745.25 
6. Annað ........0%000 00. — 16360 990.89 

— 629 783 879.11 

Kr. 724 494 282.92 

Skuldir 
I. Sjóðsskuld ............0.02. 0200 00 0 kr. 120 044 726.70 

II. Ógreiddur kostnaður ...........00.0.0...0. —  1191117.32 
III. Afskriftasjóður ............2.2.2%. 2... nn — 81 887 893.78 
IV. Afskrift fasteignar .............22.20.0 000... — 466 898.00 
V. Stofnkostnaðarsjóður .............0.000 0... 0... —- 16018561.81 

VI. Vörzlufé: 
1. Ellistyrktarsjóðir ................. kr 8 102 969.59 
2. Vegna Sjúkrasamlags Reykjavíkur .. — 1513 382.50 
3. Vegna örorkubóta ................. — 4 444 209.49 

— 14 060 561.58 
VII. Umboðs- og innheimtumenn: 

1. Ógreiddar bætur .................. kr. 21 366 171.20 

2. Inneignir sveitarfélaga ............. —- 5179 607.86 
3. Ógreiddur kostnaður og umboðslaun - 2145 112.71 
4. Annað ........200 00 —- 2 000 000.00 

—  30690 891.77 
VIII. Varasjóður: 

1. Frá fyrra ári ............... kr. 276 645 128.56 
2. Frá lífeyrissjóðum skv. bráðab. ákv. 

laga nr. 40/1963 .......00...0.0.... — 6616 972.27 
3. Vextir á árinu .................... —  12712487.38 
4. Tillag á árinu „................. - 27 627 655.00 

— 923 602 243.21 
IX. Til næsta árs: 

1. Framlag sveitarsjóða: 
Inneign frá fyrra ári .............. kr. 17 139 916.89 
Tekjuafgangur 1969 ................ — 3908 494.73 

  21 048 411.62
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2. Framlag ríkissjóðs: 
Inneign frá fyrra ári .............. kr. 46 763 317.47 

Tekjuafgangur 1969 .........0..0.... — 11803 833.47 
kr. 57 567 150,94 

3. Iðgjöld hinna tryggðu: 
Inneign frá fyrra ári .............. kr. 23 068 813.15 

Tekjuafgangur 1969 ........0....... —  19916 800.33 
— 42 985 613.48 

4. Tögjöld atvinnurekenda: 
Inneign frá fyrra ári .............. kr. 8743 051.63 
Tekjuafgangur 1969 ................ — 6 187 161.08 

— — 14930 212.71 

Kr. 724 494 282.92 

Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 

Þórhallur Hermannsson. 

  

  

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins árið 1969. 

Gjöld: 

I Lífeyrir .........020000.0nnnerereer rr kr. 79432 740.00 

II. Endurgreidd iðgjöld ............2200. 0000 000 — 3271 713.12 

INI. Endurgreitt almannatryggingum skv. bráðabirgðaákvæði laga 

nr. 40/1963: 
1. Iögjöld með vöxtum pr. 31. des. 1963 .. kr.  6143000.00 

2. Vextir 1964—-1969 .......000000 00... —- 3690 000.00 
— 9833000.00 

IV. Kostnaður ..........00000 00. a 2 302 109.00 

V. Lífeyrir skv. fjárlögum .........0000 0000. -— 11 738 206.00 

IV. Tekjur umfram gjöld ........0...0 00 00nnn enn — 110 836 438.58 

Kr. 217 414 266.70 

Tekjur 

I Iögjöld .............000000 00 nn kr. 106 223 709.82 

II. Endurgreiddar lifeyrishækkamir .........0.00.0000 0. 0... — 37 509 772.53 

III. Vextir ............020 00... — 61 937 578.35 

IV. Endurgreitt af ríkissjóði, sbr. gjaldalið IV. ................ — 11 738 206.00 
  

Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 

„ 217 414 266.70 

  

Þórhallur Hermannsson.
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Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins 31. desember 1969. 

Eignir: 
I Sjóður ................ kr. 24 692 770.66 

H. Innstæða í Söfnunarsjóði ..........0.0.0..000.. 00 — 672 253.89 
HI. Innheimtumenn ..........0...0.00. 0... — 89122 249.87 
IV. Ógreiddir vextir .........0...0. ——  39591 737.00 

. Verðbréf —- 7471 651 992.89 
  

Kr. 851 731 004.31 
Skuldir: 

I. Ógreiddur lífeyrir og styrktarfé ......0.... kr. 692 439.00 
II. Matskostnaður ógreiddur .........0..0.... 0. — 154 756.00 

TII. Höfuðstóll: 
1. Frá fyrra ári ................... kr. 740 047 370.73 
2. Viðbót á árinu .........0.000.0. — 110 836 438.58 

- — 850 883 809.31   
  

Kr. 851 731 004.31 
Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 
  

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins árið 1969. 
— Alþingismannadeild — 

Lífeyrir ..........0 0 kr. 5 149 043.00 
— 1814 309.92 
  

Kr. 6 963 352.92 

I. Iðgjöld ..................0... 0 kr. 1 305 841.00 
I. Vextir 2... — 508 468.92 

II. Endurgreiddur lífeyrir .......0...00.00. — 5149 043.00 
  

Kr. 6 963 352.92 
Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 
  

Þórhallur Hermannsson.
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Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins 31. desember 1969. 

— Alþingismannadeild — 

I. Ógreiddir vextir ..........00..0 0000... enn kr. 306 355.00 

IL Verðbréf .............0. 0 ser — 1128 195.60 
  

Kr. 7 434 550.60 

I Sjóðsskuld ..........00...200 neee kr. 1456 568.24 

II. Ríkissjóður .........000.20%...nnnenrrrrrrrrr rr — 81 015.39 

III. Ógreiddur lífeyrir „........2.0.00 0. nn nn — 54 368.00 

IV. Höfuðstóll: 

1. Frá fyrra ári ......0.000000.. 00... kr. 4 028 289.05 

2. Viðbót á árinu .........00.00000 00.00.0000. — 1814 309.92 
  — 65 842598.97 
  

Kr. 7 434 550.60 

Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 
  

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs barnakennara árið 1969. 

Gjöld: 
I Lífeyrir ......000000000 s.n nsnnreeer rns kr. 21598522.00 

II. Endurgreidd iðgjöld .............0000 00 eeen nnnnnnnnn nn — 129 377.11 

III. Kostnaður .......00000000 nes — 702 408.00 

IV. Tekjur umfram gjöld ......02.000000 0000 nnnn rr — 14 791503.08 
  

Kr. 37 221 810.19 

Tekjur 

I. Iðgjöld .......0...0200..0nnnsene rr kr. 16 892545.00 

II. Endurgreiddar lífeyrishækkanir ......00.00020.0 00.00.0000. — 11 293 632.93 

IT. Vextir .........0..0.0 ene — 9035 632.26 
  

Kr. 37 221 810.19 

Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 
  

Þórhallur Hermannsson.
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11. 

. Innheimtumenn 

. Ogreiddir vextir 
III. 

. Sjóðsskuld 

Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs barnakennara 31. desember 1969. 

Eignir: 

Verðbréf 

2 822 568.41 
5 256 550.00 

121 652 087.16 
  

Kr. 

Ógreiddur lifeyrir 
- Matskostnaður og fl. gr. eftir áramót — 

IV. 
Höfuössi, 5 Sr eftir áramót „......0.000000... 

I. Frá fyrra ári .................. kr. 113 455 061.25 
2. Viðbót á árinu ...................... — 14 791 503.08 

  

129 731 2065.57 

1098 319.54 
58 824.00 

327 497.70 

126 246 564.33 
  

Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 

. 129 731 205.57 

  

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Byggingarsjóðs aldraðs fólks árið 1969. 

Gjöld: 

  

  

Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 

„ Tekjur umfram gjöld) ......0000. 0. kr. 2557 640.84 

Kr. 2557 640.84 
Tekjur: 

„ Frá happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna skv. skila- 
grein happdrættisins: 
40% af ágóða 1. maí 1968—-30. apríl 19692) „.....0.0... kr. 1962 550.84 
Vextir frá Tryggingastofnun ríkisins ........................ — 595 090.00 

Kr. 2557 640.84 

  

Þórhallur Hermannsson. 

  

1) Sjóðnum er enginn kostnaður reiknaður. 
2) Ekki er áætlað fyrir tekjum sjóðsins frá happdrætti D.A.S. tímabilið 1. maí til 31. 

desember 1969.
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Efnahagsreikningur Byggingarsjóðs aldraðs fólk 31. desember 1969. 

Eignir: 
I Sjóður ..............0...00 kr. 9409 552.72 

II. Inneign hjá happdrætti Dvalarheimilis 
aldraðra sjómanna skv. skilagrein: 
1. Vegna 1968 ..............00. 00... kr. 986173.30 
2. Vegna 1969 ...........0....0 00. — 1962 550.84 

— 2948 724.14   

  

Kr. 12 358 276.86 

I. Höfuðstóll: 

1. Frá fyrra ári .......00..00 0. kr. 9 800 636.02 
2. Viðbót á árinu ............0.0........... — 2557 640 84 

kr. 12 358 276.86   

  

Kr. 12 358 276.86 

Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 
  

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Erfðafjársjóðs árið 1969. 

  

Gjöld: 
I. Styrkur til Blindravinafélagsins, Reykjavík ................ kr. 300 000.00 

IH. Tekjur umfram gjöld ..............0000000 00 —  14406 787.72 

Kr. 14 706 787.72 

Tekjur 
I. Erfðafjárskattur 1969 .........0..0.....0... kr. 10 564 899.33 

II. Vextir ..........0...... —  4141888.39 
  

Kr. 14 706 787.72 

Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 
  

Þórhallur Hermannsson. 
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Efnahagsreikningur Erfðafjársjóðs 31. desember 1969. 

Eignir: 

  

  

  

  

  

I. Sjóður ........0000000.s eens kr. 23 317 009.40 
II. Erfðafjárskattur ógreiddur ..............2..200 000... — 10564 899.31 

III. Ógreiddir vextir ...........0....0.000. 0. —  1984588.00 
IV. Verðbréf #.............2.00 0. — 39 107 338.58 

Kr. 74 973 835.29 

Skuldir: 
I. Höfuðstóll: 

1. Frá fyrra ári ...........200 00... kr. 60 567 047.57 
2. Viðbót á árinu .............0.0. 0... — 14406 787.72 

kr. 74 973 835.29 

Kr. 74 973 835.29 

Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs togarasjómanna og undirmanna 

á farskipum árið 1969. 

Gjöld: 
I Lífeyrir ............00.0000 00 kr. 1380 016.00 

II. Kostnaður ..........002.enes sense —- 1701 383.00 
III. Endurgreidd iðgjöld ........................ FAS ÐRSRSÐSÐÐ — 5778 525.89 
IV. Niðurfelld iðgjöld 1959—-1962, Eimskipafélag Íslands ........ — 1365 070.50 
V. Tekjur umfram gjöld .........0.020..0. 0000 — 36 994 098.55 

Kr. 47 219 093.94 

Tekjur 
I. Iðgjöld skv. 11. gr. ...........0.00000 00 kr. 31 967 585.58 

TI. Lífeyrir endurgreiddur af ríkissjóði .........00000.0 000... — 447 715.00 
III. Vextir ...........0.00.00..0se sen — 14 803 793.36 

  

Kr. 47 219 093.94 
Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 
  

Þórhallur Hermannsson.
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Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs togarasjómanna og undirmanna 

á farskipum 31. desember 1969. 

Eignir 
I. Sjóður .............00.0 000 kr. 69098433.53 

Il. Innheimtumenn ............0...0.... — 24476520.43 
II. Ógreiddir vextir ..........0..0.... — 7 455 575.00 
IV. Verðbréf ................0 — 144480 347.48 

  

Kr. 245 520 876.44 

  
  

  

  

  

I. Ógreiddur lífeyrir ...............0. kr. 64 460.00 
Il. Matskostnaður ógreiddur ................0...0..0.. — 36 990.00 

III. Höfuðstóll: 
1. Frá fyrra ári ....,.................... kr. 208 425 327.89 
2. Viðbót á árinu ...................... —- 36 994 098.55 

— 245 419.426.44 

Kr. 245 520 876.44 

Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Atvinnuleysistryggingasjóðs árið 1969. 

Gjöld: 
I. Bætur: 

1. Dagpeningar ..................... kr. 116 803 766.86 
2. Dagpeningar vegna barna ......... 6 792 773.70 

kr. 123596 540.56 
II. Kostnaður: 

1. Til aðalskrifstofu ................ kr. 1 765 000.00 
2. Uthlutun bóta o. fl. .............. — 4 132 470.64 

—- 5 897 470.64 
TIL. Til Kjararannsóknarnefndar .............0.0.. 0... 1 800 000.00 
IV. Til afskriftasjóðs iðgjalda .. .........0....0.. 0. — 2 228 431.00 
V. Tekjur umfram gjöld ...........00..... 0. — 137 073 985.82 

  

Kr. 270 596 428.02
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Tekjur: 

I. Iðgjöld atvinnurekenda skv. 5. gr. .... kr. 44 697 567.30 
Ranglega álagt frá fyrri árum ........ — 128 942.00 

kr. 44 568 625.30 

II. Framlag sveitarfélaga skv. 11. gr.: 
1. Vegna vinnu 1968 .............0... kr. 39 860.952.00 
2. Vegna sjómanna 1969 ............ — 4 707 673.30 

— 44 568 625.30 

III. Framlag ríkissjóðs skv. 12. gr.: 
1. Vegna vinnu 1968 .......0......... kr. 79 721 904.00 
2. Vegna sjómanna 1969 ............ — 9 415 346.60 

— — 89 137 250.60 
IV. Vextir ...........0000 000 —- 91 049 993.39 
V. Frá afskriftasjóði 1965 ..........0200. 0... n0nr — 1271 933.43 

Kr. 270 596 428.02 

Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 

Þórhallur Hermannsson. 

Efnahagsreikningur Atvinnuleysistryggingasjóðs 31. desember 1969. 

Eignir: 
I. Sjóður ............00. 000... kr. 284536 597.25 

II. IEinheimtumenn: 
1. Óinnheimt iðgjöld skv. 5. gr. ...... kr. 21 857 278.05 
2. Óinnheimt framlag sveitarfélaga .. — 44 025 862.22 
3. Óinnheimt framlag sveitarfélaga 

vegna iðgjalda sjómanna 1969 ..... — 2 966 535.20 
4. Óinnheimt vegna ótiltekinna sveit- 

arfélaga .......00.00000 0 -- 13 587 278.59 
5. Innheimt við reikningsskil ........ — 15 211 631.90 
8. Bankainnstæður .................. — 16 250 562.58 

j —  113899148.54 
III. Ógreiddir vextir .................2 00... — 54 375 494.00 
VI. Verðbréf ............2022 000... nn — 986 209 689.37 
V. Lán skv. 1. nr. 28/1966 til eflingar atvinnulífi .............. — 43 880 000.01 

  

Kr. 1 482 900 929.17
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Skuldir: 

. Ógreiddar bætur, innheimtulaun 0. fl. .........0..000.2... kr. 2316 973.42 
. Ógreiddur matskostnaður ............2..2.00 0. — 22 760.00 
„ Ríkissjóður, inneign vegna framlags ...............0.0.. — 2 188 087.04 
. Afskriftasjóður: 

1. Frá fyrra ári ..............0..... kr. 5 948 890.07 
2. ÓOinnheimtanleg iðgjöld 1969 ...... — 233 847.21 
3. Afskrift 1960 .......0...00........ — 1 271 933.43 

  

Mismunur kr. 4 443 109.43 

4. Viðbót á árinu ............00..... — 2228 431.00 
a — 6671 540.43   

. Höfuðstóll: 

1. Frá fyrra ári ...........0...... kr. 1334 627 582.46 
2. Viðbót á árinu .................. — 137 073 985.82 

  — 1471 701 568.28 
  

Kr. 1482 900 929.17 
Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 
  
Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna árið 1969. 
Gjöld: 

  

I Lífeyrir ............022 0000. kr. 6232 075.00 
IH. Kostnaður .............0000000 00 — 89 896.00 

MI. Endurgreidd iðgjöld ...........0.00.00000. 0... BURR — 39 252.58 
TV. Endurgreitt almannatryggingum skv. bráðabirgða ákvæði laga 

nr. 40/1963: 

1. Iðgjöld með vöxtum pr. 31. des. 1963 .... kr. 466 619.00 
2. Vextir 1964—-1969 .......0.000...0 000... —- 280 321.00 

- —- 746 940.00 
V. Tekjur umfram gjöld ..............00 000. — 6155 634.04 

  

Kr. 12 263 797.52 

I Iðgjöld ..........0..002 0000 kr. 7 360 736.50 
TI. Vextir (...........02 000... — 2147 409.22 

TII. Endurgreiddar lífeyrishækkanir „..........0..0.0..000000... — 2755 651.90 
  

Kr. 12 263 797.62 

Reykjavík, 1. júli 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 

Þórhallur Hermannsson.
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Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna 31. desember 1969. 

Eignir: 

  

IL Sjóður ..........0..0.000 000. 
TI. Viðskiptamenn: 

1. Skuld vegna lífeyris .................. kr. 2339 900.51 
2. Annað ..........00 0 — 3681 479.49 

III. Ógreiddir vextir ..........0....... 
IV. Verðbréf 

kr. 3 902 869.80 

5 871 380.00 
1 090 155.00 

26 074 174.38 
  

  

„ 36 938 579.18 

  

  

  

  

I. Ógreiddur lífeyrir „.........00.00.. kr 35 923.00 
IH. Ógreiddur matskostnaður ..............0... 2... — 12 868.00 

III. Höfuðstólsreikningur: 

1. Frá fyrra ári .............0.......... kr. 30 734 154.14 
2. Viðbót á árinu .........0...0...0..... — 6155 634.04 

— 36 889 788.18 

Kr. 36 938 579.18 
Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs ljósmæðra árið 1969. 

Gjöld: 
I. Lífeyrir ..................0.0 s.n kr. 715 243.00 

TI. Kostnaður ................ AR — 25 000.00 
MI. Tekjur umfram gjöld ...........0..... 000 — 209 839.03 

Kr. 950 082.03 

Tekjur 
I Iðgjöld .................... HI kr. 104 956.30 

TI. Tillag ríkissjóðs ...............2...2 00... —— 23 500.00 

TI. Endurgreiddar lífeyrishækkarir ..........0....000000 0000... — 681 948.80 
VI. Vextir ..............00 0000. —  139676.93 

Kr. 950 082.03 
Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 

Þórhallur Hermannsson.
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Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs ljósmæðra 31. desember 1969. 

Eignir: 

  

  
  

  

I. Sjóður ............2..00. 0. sn kr. 96 558.84 
TI. Innheimtumenn ..............0 0... ss ss — 199698.53 

III. Ógreiddir vextir .......0......0. 00. — 102 090.00 
IV. Verðbréf ..............2.0. 00 — 1 364 999.97 

Kr. 1 763 347.34 

Skuldir 
I. Ógreiddur lífeyrir ............2.... 0... kr.  70812.00 

II. Höfuðstóll: . 
1. Frá fyrra ári ..............00.00. 0... kr. 1482 696.51 
2. Viðbót á árinu .............0.... 0000... — 209 839.03 

— 1692535.34 

Kr. 1 763 347.34 

Reykjavík, 1. júlí 1970. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sigurður Ingimundarson. 

Þórhallur Hermannsson. 

9. desember 1970. Nr. 272. 

REGLUGERÐ 

um Byggingarstóð verkamanna og verkamannabústaði. 

I. KAFLI 

Stjórn og hlutverk Byggingarsjóðs verkamanna. 

1. gr. 
Hlutverk Byggingarsjóðs verkamanna er að bæta úr húsnæðisþörf láglaunafólks 

í kaupstöðum og kauptúnum með því að styðja byggingu hagkvæmra, staðlaðra og 
ódýrra íbúða, sem byggðar eru á vegum sveitarfélaga sem verkamannabústaðir, 
eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. 

Húsnæðismálastjórn hefur á hendi stjórn Byggingarsjóðs verkamanna og veitir 
lán úr honum til einstaklinga, er fá íbúðir í verkamannabústöðum. Um lánsupphæð 
og lánskjör fer samkvæmt 12. gr. C, sbr. og 16. gr. 6. mgr. 

2. gr. 
Byggingarsjóður verkamanna er heildarsjóður án deildaskiptingar. 
Árlegar ráðstöfunartekjur Byggingarsjóðs verkamanna eru: 
Framlög sveitarfélaga og ríkissjóðs, sbr. 10. gr. 
Afborganir og vextir af lánum, sem veitt voru úr sjóðnum til byggingarfélaga 
verkamanna. 

3. Afborganir og vextir af lánum, sem veitt eru úr sjóðnum til kaupa á verka- 
mannabústöðum, sbr. 12. gr. C. 

4. Lán, sem stjórn sjóðsins ákveður að taka, út á framlög skv. 1. tölulið þessarar 
greinar. 

IO
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Byggingarsjóður verkamanna skal vera í vörzlu veðdeildar Landsbanka Íslands, 
sem annast afgreiðslu lána og innheimtu afborgana og vaxta. 

11. KAFLI 

Stjórn verkamannabústaða. 

3. gr. 
Nú ákveður sveitarstjórn að kanna möguleika á byggingu verkamannabústaða 

í sveitarfélaginu, og skal hún þá tilkynna félagsmálaráðuneytinu um þessa ákvörð- 
un sína og jafnframt, hverja hún hafi kosið af sinni hálfu til að taka sæti í stjórn 
verkamannabústaða. 

Ráðherra skipar þá stjórn verkamannabústaða í sveitarfélaginu. Í stjórn þess- 
ari eiga sæti sex menn, sem skipa skal þannig: Þrír eftir tilnefningu 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. 

Tilnefning á fulltrúa verkalýðsfélaga í sveitarfélaginu í stjórn verkamanna- 
bústaða skal gerð af verkalýðsfélögunum sameiginlega, ef um fleiri en eitt félag er 
að ræða. Þar sem fulltrúaráð verkalýðsfélaga eru starfandi annast þau tilnefning- 
una. Rísi ágreiningur um þetta efni sker félagsmálaráðuneytið úr. 

Stjórnarnefndarmenn og varamenn þeirra skulu eiga lögheimili í hlutaðeig- 
andi sveitarfélagi. 

4. gr. 
Stjórn verkamannabústaða skal halda fundi svo oft sem nauðsyn krefur. For- 

maður kveður stjórnina til funda og stjórnar fundum hennar. Skylt skal að kalla 
saman sljórnarfund innan tveggja sólarhringa sé þess óskað skriflega af stjórnar- 
manni, enda tilgreini hann fundarefni. Haldin skal gerðabók á stjórnarfundum og 
þar skráðar allar veigamiklar ákvarðanir, sem stjórnin tekur. Allir stjórnarmenn, 
sem mættir eru á fundi, skulu undirrita fundargerð. Sérhver stjórnarmaður á rétt 
á að láta færa til bókar sérálit sitt eða sératkvæði. Að jafnaði er engin ákvörðun lög- 
leg nema fjórir stjórnarmenn hið fæsta hafi greitt henni atkvæði. Náist ekki slíkur 
meiri hluti við atkvæðagreiðslu um einstakar ákvarðanir, skal endurtaka atkvæða- 
greiðslu og telst þá ákvörðun lögmæt ef meiri hluti stjórnarmanna tekur þátt í at- 
kvæðagreiðslunni og meiri hluti þeirra, sem atkvæði greiða, sambykkir ákvörðun- 
ina. Að öðru leyti setur stjórnin sjálf sér fundarsköp. 

Húsnæðismálastjórn ákveður laun stjórnarmanna verkamannabústaða og teljast 

Þau til byggingarkostnaðar. 

5. gr. 
Hlutaðeigandi sveitarsjóður annast bókhald og sjóðgreiðslur vegna þeirra bygg- 

ingarframkvæmda, sem stjórn verkamannabústaða hefur með höndum í sveitarfélag- 
inu, enda ávísi stjórnin sveitarsjóði lánum og framlagi samkvæmt 12. gr. 

Allir reikningar yfir kostnað við bysgingarframkvæmdir skulu samþykktir og 
áritaðir af formanni stjórnar verkamannabústaða eða þeim, sem stjórnin hefur sam- 
Þykkt að veita slíkt umboð. 

Fé það, sem sveitarsjóður veitir viðtöku samkvæmt þessari grein, skal lagt inn 
á sérstakan reikning í viðurkenndri lánastofnun og er óheimilt að greiða af honum 
annað en það, sem telst til byggingarkostnaðar samkvæmt reglugerð þessari.
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Halda skal sérstakan reikning fyrir hvern byggingaráfanga og við lok hans, 
gerir stjórn verkamannabústaða heildarreikning um bvggingarkostnað og skiptingu 
hans á einstakar fullgerðar íbúðir í áfanganum. 

Reikninga hvers áfanga, endurskoðaða af kjörnum endurskoðendum sveitar- 
stjórnar, sendir stjórn verkamannabústaða áritaða til sveitarstjórnar og Húsnæðis- 
málastjórnar. 

III. KAFLI 

Undirbúningur, áætlanagerð og framlög. 

6 
Stjórn verkamannabústaða skal, þegar eftir að hún hefur verið skipuð, rann- 

saka þörfina fyrir byggingu verkamannabústaða í sveitarfélaginu á næstu fjórum 
árum. Í því skyni skal hún meðal annars auglýsa eftir væntanlegum umsækjend- 
um um slíkar íbúðir, og afla upplýsinga hjá þeim á þar til gerð skýrslueyðublöð, er 
húsnæðismálastjórn lætur í té, um eftirfarandi atriði: 

1. tekjur og eignir 
2. húsnæðisaðstöðu 
3. fjölskyldustærð 
4. búsetutíma í sveitarfélaginu 
5. fjárhagslega getu til útborgunar á 20% af kostnaðarverði íbúðar. 

Að lokinni framangreindri rannsókn skal stjórn verkamannabústaða semja rök- 
studda greinargerð til sveitarstjórnar um þörf fyrir bvggingju verkamannabústaða 
í sveitarfélaginu, þar sem lýsa skal hugmyndum um stærð, kostnaðarverð og fjölda 
íbúða, sem æskilegt væri að byggja á næstu fjórum árum. 

7. gr. 
Þegar sveitarstjórn hefur fengið í hendur greinargerð þá, sem um ræðir í 6. gr., 

ákveður hún fyrir sitt leyti, hvort hún vill hefja byggingu verkamannabústaða, svo 
og fjölda þeirra, stærð og gerð í meginatriðum. 

8. gr. 
Nú hefur sveitarstjórn samþykkt tillögu um að hefja byggingu verkamannabú- 

staða, og skal hún þá ákveða gjald það. sem sveitarfélaginu ber að greiða fyrir hvern 
íbúa næstu fjögur árin, samkvæm! 10. gr. Gjald þetta breytist árlega til samræmis við 
breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar og skal miða við vísitölu 1. nóvember næst 
á undan. 

Gjaldið ber sveitarstjórn að ákveða á þeim grundvelli, að það nemi a. m. k. helm- 
ingi væntanlegs láns úr Bvggingarsióði verkamanna til sveitarfélagsins. 

Ákvörðun sína samkvæmt 1. og 2. mgr. ásamt greinargerð stjórnar verka- 
mannabústaða, skal sveitarstjórnin síðan senda húsnæðismálastjórn. 

Húsnæðismálastjórn skal tilkvnna félagsmálaráðuneytinu um staðfestingu sína 
á byggingaráætlun svo og ákvörðun hlutaðeigandi sveitarfélags um framlag þess 

á hvern íbúa sveitarfélagsins, sbr. 10. gr. 

9. gr. 
Þegar húsnæðismálastjórn hefur samþykkt, að fyrirhuguð bvggingarframkvæmd 

falli undir ákvæði þessara laga, gerir stjórn verkamannabústaða endanlega byggins- 
aráætlun. Þegar húsnæðismálastjórn og sveitarstjórn hafa staðfest þessa áætlun, má 
hefja byggingarframkvæmadir.
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10. gr. 
Þegar byggingarframkvæmdir hafa verið ákveðnar samkvæmt 6.—9. 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 byr á þéttbýlisstað, samkvæmt árleg- 
um mannfjöldaskýrslum Hagstofunnar, miðað við 1. desember árið á undan. Fjár- 
hæðir þessar breytast árlega til samræmis við breytingar á vísitölu byggingar- 
kostnaðar og skal miða við vísitölu 1. nóv. næst á undan. F ramlagsskylda sveitar- 
félags, samkvæmt srein þessari, gildir frá og með því ári, sem byggingarfram- 
kvæmdir eru ákveðnar. F ramlagið greiðir Jöfnunarsjóður sveitarfélaga fyrir 31. 
desember ár hvert af framlagi Jöfnunarsjóðs til hlutaðeigandi sveitarfélags. 

Ríkissjóður greiðir árlega framlag til Byggingarsjóðs verkamanna, sem vera skal 

jafnhátt og samanlögð framlög sveitarfélaga til byggingarsjóðsins eru á ári hverju. 
Framlag ríkissjóðs í greiðist samtímis og framlög sveitarfélaganna, samkvæmt 1. mgr. 
þessarar greinar. 

11. gr. 

Að loknum þeim fjögurra ára byggingarframkvæmdum, sem um ræðir í 310. 
gr., getur sveitarstjórn hafið nýjar byggingarframkvæmdir verkamannabústaða. Um 
þær framkvæmdir fer að öllu leyti samkvæmt því, sem fyrir er mælt í 3—-10. gr. 
reglugerðar þessarar. 

IV. KAFLI 

Lánveitingar til verkamannabústaða. 

12. gr. 
Þegar sveitarfélag hefur byggingarframkvæmdir, samkvæmt 6.— 11. gr., skal fjár 

aflað til þeirra sem hér segir: 
A. Væntanlegur íbúðareigandi skal leggja fram 20% byggingarkostnaðar, er greið- 

ist í tvennu lagi sbr. 15. gr. 2. mgr. 
B. Byggingarsjóður ríkisins veitir hámarkslán samkvæmt 8. gr. laga nr. 30 frá 12. 

maí 1970 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 til 42 ára með 2% ársvöxtum og greiðast 
með jöfnum ársgreiðslum vaxta og afborgana (annnilolslán } Til greiðslu á 
kostnaði veðdeildarinnar vegna starfrækslu hennar í þágu byggingarsjóðsins 
skulu lántakendur greiða !4% 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. Lán samkvæmt þessum staflið greiðast á fjórum árum 
og fer fyrsta greiðsla fram á því ári sem framkvæmdir hefjast samkvæmt stað- 

festri byggingaráætlun, enda hafi hlutaðeigandi sveitarfélag samþykkt að greiða 

framlag skv. 10. gr. frá og með því ári. 
Þegar sveitarfélag hefur byggingarframkvæmdir, samkvæmt 6.—11. gr., skal fjár 
ákveðið skemmri greiðslutíma, enda samþykki hlutaðeigandi stjórn verka- 

mannabústaða að kostnaður, sem af slíkri fyrirgreiðslu kann að leiða, færist 
á bvggingarkostnað þeirra íbúða sem lánið fellur til. 

Húsnæðismálastjórn er heimilt að veita úr Byggingarsjóði ríkisins fram- 
kvæmdalán til byggingar verkamannabústaða meðan á byggingartíma stendur. 

Lán þetta má nema allt að þeirri fjárhæð, sem hlutaðeigandi framkvæmd á rétt 
til samkvæmt B-lið þessarar greinar og greiðist á 12—-24 mánuðum eftir nánari 
ákvörðun húsnæðismálastjórnar. Vexti, tryggingar og önnur lánakjör ákveður 
húsnæðismálastjórn.
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V. KAFLI 

Stærð, gerð og úthlutun verkamannabústaða. 

13. gr. 
Stjórn verkamannabústaða annast undirbúning byggingarframkvæmda þar á 

meðal lóðaútvegun, tæknilegan undirbúning, efniskaup, samninga við verktaka, 
eftirlit og úttekt. Þegar um meiriháttar framkvæmd er að ræða er stjórn verka- 
mannabústaða heimilt að ráða starfsmenn í þessu skyni eftir því sem nauðsyn krefur. 

Verkamannabústaðir skulu gerðir samkvæmt teikningum, sem húsnæðismála- 
stjórn hefur samþykkt. Heimilt er húsnæðismálastjórn að efna til samkeppni um 
hagkvæmustu gerð verkamannabústaða og gelur jafnframt áskilið, að úrlausnir 

slíkrar samkeppni séu hagnýttar af stjórnum verkamannabústaða. 
Íbúðir í verkamannabústöðum skulu byggðar í fjölbýlishúsum. Heimilt er þó 

að byggja íbúðirnar í sambýlishúsum, raðhúsum eða einbýlishúsum, ef um litla 
byggingaráfanga er að ræða eða gildandi skipulag krefst slíkra frávik: 

Íbúðir í verkamannabústöðum mega ekki vera stærri en 100 fermetr: ir miðað 
við innanmál útveggja. Hámarksstærð íbúða í verkamannabústað miðað við fjöl- 
skyldustærð er: 

    

a. Fyrir einstakling, hámarksstærð ........0...0... 000... „2... 0 fermetrar 
b. Fyrir 2ja—ðja manna fjölskyldu, hámarksstærð ........0..0..... 80 — 
c. Fyrir 4—5 manna fjölskyldu, hámarksstærð .........0......... 90 
d. Fyrir 6 manna fjölskyldu og stærri, hámarksstærð ....... „22. 100 — 

Heimilt er að miða hámarksstærð íbúðar fyrir 4--5 manna fjölskyldu við 100 
fermetra sé um einbýlishús að ræða. 

Íbúðir í verkamannabústöðum skulu gerðar úr varanlegu efni og hafa til að bera 
venjuleg nútímaþægindi, en án íburðar. Íbúðunum skal skila fullgerðum og lóð frá- 
senginni Í sam emi við reglur byggingaryfirvalda. Leitast skal við, að íbúðirnar verði 
svo ódýrar í byggingu sem frekast er kostur. Í því skyni skulu byggingarframkvæmdir 
faldar viðurkenndum byggingarverktökum á samkeppnisgrundvelli og með sem víð- 
tækustum útboðum. Reynt verði að koma við sem mestri hagkvæmni við bygsingar- 

framkvæmdir, og leggja ber áherzlu á fjöldaframleiðsluaðferðir, þar sem um stóra 
byggingaráfanga er að ræða. 

Stjórn verkamannabústaða ákveður skiptingu heildarbyggingarkostnaðar á ein- 
stakar íbúðir. Í fjölbýlishúsum skal kostnaði skipt eftir hlutdeild hverrar íbúðar 
heildarrúmmáli byggingar. Kostnaðarverð, þannig fundið, skal vera söluverð íbúða, 
sbr. 15. gr., enda hafi húsnæðismálastjórn staðreynt á grundvelli framlagðra og við- 
urkenndra reikninga, að um raunverulegt kostnaðarverð sé að ræða. 

14. gr. 
Rétt til þess að kaupa verkamannabústað hafa þeir einir, sem fullnægja eftir- 

farandi skilyrðum: 

Í. Eiga lögheimili í viðkomandi sveitarfélagi. 
2. Búa við ófullnægjandi húsnæðisaðstöðu. 

3. Fara eigi yfir það tekju- og eignahámark, er hér fer á eftir: 

Meðalárstekjur íbúðarkaupanda miðað við þrjú síðustu árin áður en íbúð er 
keypt mega ekki fara fram úr 220 þúsund krónum miðað við árin 1967, 1968 og 
1969 að viðbættum 20 þúsund krónum fyrir hvert barn innan 16 ára aldurs á fram- 
la Tölur þessar breytast í samræmi við vísitölu samkvæmt 5. sr., 5. mgr. laga nr. 30 

rá 12. maí 1970. Félagsmálaráðuneytið ákveður, fyrir eitt ár í senn, að fengnum til- 
lögun Húsnæðismálastjórnar, hvernig reikna skuli ár stokjur. þeirra sem um íbúðir



Nr. 272. TA4A. 9. desember 1970. 

sækja í verkamannabústöðum. Húsnæðismálastjórn tilkynnir síðan stjórnum verka- 
mannabústaða hvert sé hámark meðaltekna þriggja síðustu ára samkvæmt framan- 
greindu að fenginni umsögn Hagstofu Íslands. 

Skuldlaus eign íbúðarkaupanda miðað við síðustu áramót áður en íbúð er keypt 
má eigi fara yfir 400 þúsund krónur. Þetta eignamark miðast við árslok 1969 en 
breytist síðan árlega í samræmi við sömu vísitölu og tekjumarkið. Húsnæðismála- 
stjórn tilkynnir þessa breytingu árlega á sama hátt og breytingar á tekjumarkinu. 

15. gr. 
Þegar byggingarframkvæmdir hefjast, skal stjórn verkamannabústaða auglýsa 

rækilega innan sveitarfélagsins eftir umsækjendum um íbúðirnar. Í auglýsingu skal 
greina fjölda íbúðanna, stærð, gerð, byggingartíma, áætlað kostnaðarverð svo og 
greiðsluskilmála. Umsóknarfrestur má eigi vera skemmri en þrjár vikur. Að umsókn- 
arfresti liðnum úthlutar stjórnin íbúðunum til væntanlegra kaupenda, enda liggi 
fyrir staðfesting húsnæðismálastjórnar á því, að fullnægt sé skilyrðum samkvæmt 14. 
gr. Þegar velja þarf á milli umsækjenda, er fullnægja skilyrðum 14. gr., skal einkun 
hatt í huga hverjir búa við örðugasta húsnæðisaðstöðu, svo sem ef húsnæði er þröngt, 
óviðunandi, heilsuspillandi eða um dýra leigu er að ræða. Rétt er einnig að taka til- 
lit til fjölskyldustærðar og búsetutíma í sveitarfélaginu svo og annarra atriða er að- 
stöðumun skapa. Við mat fjölskyldustærðar skal einungis miðað við þá, sem skráðir 
eru til heimilis hjá hlutaðeigandi umsækjanda samkvæmt vottorði sveitarstjórnar. 
Verði ágreiningur í stjórn verkamannabústaða um úthlutun íbúða, má skjóta hon- 
um til sveitarstjórnar, sem fellir fullnaðarúrskurð um ágreininginn. 

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 að 20% af endan- 
legu kostnaðarverði íbúðarinnar séu greidd af hans hendi. Standi umsækjandi ekki 
i 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 ibúðinni frá sveitarstjórn gegn fullnaðar- 
greiðslu, sbr. 2. mgr., og yfirtöku lána samkvæmt B- og C-liðum 12. gr. Í afsali skal 
tekið fram, að íbúðin sé háð ákvæðum laga um verkamannabústaði, eins og þau eru 
á hverjum tíma. Enn fremur skal í afsali kveða á um skyldu íbúðareiganda til þátt- 
töku í húsfélagi með öðrum íbúðareigendum 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. 

VI. KAFLI 

Takmarkanir á ráðstöfunarrétti íbúðareiganda. 

16. gr. 
Íbúðareiganda er óheimilt að veðsetja íbúð í verkamannabústað nema til trygg- 

ingar lánum, samkvæmt B- og C-lið 12. gr. Þó má heimila íbúðareiganda að veðsetja 
íbúð í verkamannabústað, sem hafin var bygging á fyrir gildistöku laga nr. 30 12. 
maí 1970, enda samþykki stjórn hlutaðeigandi byggingarfélags verkamanna veðsetn- 
inguna.
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Ekki má leigja íbúð í verkamannabúslað nema með samþykki sveitarstjórnar. 
Enginn, sem eignast hefur íbúð í verkamannabústað, má selja hana, nema sveil- 

arstjórn hafi áður hafnað forkaupsrétti. Söluverð slíkrar íbúðar má ekki vera hærra 
en kaupverð hennar, að viðbættri verðhækkun, sem samkvæmt vísitölu byggingar- 
kostnaðar hefur orðið á kostnaðarverði íbúðarinnar, nema þess hluta, er svarar til 
láns úr Bvggingarsjóði verkamanna og eftir stendur, þegar forkaupsréttar er neyti. 
Enn fremur skal bæla við virðingarverði þeirra endurbóta, sem á sama tíma hafa 
verið gerðar, og draga frá hæfilega fyrningu, hvort tveggja samkvæmt mati dóm- 
kvaddra manna. Ef maður hefur átt íbúðina í 10 ár, má hann að að auki njóta verð- 
hækkunar, sem svarar helmingi af eftirslöðvum lánsins, enda greiði hann upp helm- 
ing eftirstöðva 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, sunkvæmt 3. mgr., ef það er lægra en hæsta boð. Söluverð þetta skal 
ákveðið áður en lHðinn er sá frestur, sem uppboðshaldari hefur, samkvæmt upp- 
boðsskilmálum, til samþykkis eða synjunar á boði, enda veiti uppboðshaldari sveil- 
arstjórn hæfilegan frest tl þess að fá ákvörðun um söluverðið. Að fengnu afsali 
samkvæmt þessu ákvæði skal afmá í veðmálabókum veðbönd og höft á eigninni, 
samkvæmt 36. gt. laga nr. 57 25. maí 1949 um nauðungaruppboð. 

Íbúðir, sem sveitarfélag kann að eignast samkvæmt þessari grein, skulu endur- 
seljast að fullnægðum skilyrðum 12., 14., og 15., greinar þannig að hlutföll í fjár- 
mögnun samkvæmt 12. 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 Bvggingarsjóði verkamanna. 

VII. KAFLI 

17. gr. 
Við gildistöku laga nr. 30 frá 12. mai 1970 hætta byggingarfélög verkamanna, 

er starfað hafa á grundvelli eldri laga um verkamanna bústaði, byggingu verka- 
mannabústaða samkvæmt reglugerð þessari. Þó ber félögum að ljúka byggingu 
þeirra íbúða, er voru í smíðum þegar áðurgreind lög gengu í gildi. Heimilt er bygg- 
ingarfélögum verkamanna að halda starfsemi sinni áfram að öðru leyti. 

Bygginsarfélag verkamanna getur á félagsfundi ákveðið einhliða að fela hlutað- 
eigandi sveitarstjórn hlutverk sitt. Í framhaldi af slíkri ákvörðun skal slíta félaginu 
svo sem samþykktir þess og lög um samvinnufélög nr. 46 frá 1937 mæla fyrir um. 

18. gr. 
Sveitarfélag, sem tekur við hlutverki byvggingarfélags verkamanna, tekur á sig 

fjárhagsskuldbindingar bygsingarfélagsins gagnvart Byggingarsjóði verkamanna en 

öðlast jafnframt kröfurétt byggingarfélagsins á hendur félagsmönnum þess vegna 
veittra byggingarlána. Sveitarfélag, sem tekur við hlutverki byggingarfélags verka- 
manna, getur falið stjórn verkamannabústaða meðferð þessara mála fyrir sína hönd. 
Heimilt er einnig sveitarfélagi í þessum tilvikum að stofna til húsfélaga, eins eða 
fleiri eftir atvikum, meðal íbúðaeiganda, er fengið hafa íbúðir hjá bvggingarfélagi 

verkamanna. Hlutverk húsfélaganna verði að annast viðhald og annan sameigin- 

legan rekstur viðkomandi íbúða.
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Byggingarfélag verkamanna, sem heldur áfram störfum, en felur eigi viðkom- 
andi sveitarfélagi hlutverk sitt, á forkaupsrétt til handa félagsmönnum, er gengu Í 
félagið fyrir 12. maí 1970, að íbúðum, sem það hefur byggt. Þessi forkaupsréttur 
gengur fyrir forkaupsrétti sveitarfélags, sbr. 16. gr., en að öðru leyti gilda ákvæði 
16. gr. um forkaupsrétt byggingarfélaga verkamanna eftir því sem við á. Byggingar- 
félag verkamanna fjallar einnig um leigu og veðsetningu íbúða, sem það hefur byggt, 
á meðan það heldur áfram störfum. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt IV. kafla laga nr. 30 frá 12. maí 
1970 um Húsnæðismálastofnun ríkisins til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 
máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. desember 1970. 

Emil Jónsson. 

H jálmar Vilhjálmsson. 

Nr. 273. . 16. apríl 1970. 

AUGLÝSING 
um afnám sérstakra varúðarráðstafana vegna varna gegn hringskyrfi 

á nautgripum í Eyjafirði. 

1. gr. 
Þar sem talið er að tekizt hafi að lækna nautgripi í Eyjafirði af hringskyrfi, 

er hér með fellt niður bann við samgangi gripa við gripi af bæjum, þar sem sýki var 
áður, og aðrar takmarkanir á samgöngum við þá bæi, frá 1. maí 1970 að telja. Að 
öðru leyti heldur reglugerð nr. 35, 18. febrúar 1967, um varnir gegn smitandi hring- 
skyrfi á nautgripum og öðrum húsdýrum af völdum sveppa, gildi. 

2. gr. 
Auglýsing frá 18. marz 1968, um sérstakar varnir gegn hringskyrfi á nautgrip- 

um í Eyjafirði, fellur úr gildi 1. maí 1970. 

Landbúnaðarráðuneytið, 16. apríl 1970. 

Ingólfur Jónsson. 
  
Þorv. K. Þorsteinsson.
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AUGLÝSING 

um viðauka og breytingar nr. 3 við Sérlvfjaskrá, Lyfjaverðskrá Il, Lvfjagreiðslu- 

skrá Tryggingastofnunar ríkisins frá 21. desember 1969. 

Frá og með 10. ágúst 1970 gengur í gildi viðauki og breytingar nr. 3 við Sér- 
lyfjaskrá. Lyfjaverðskrá Í, Lyfjagreiðsluskrá Tryggingastofnunar ríkisins frá 21. 
desember 1969, útgefin í dag. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 18. júlí 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. 

Jón Thors. 

31. júlí 1970. . Nr. 275 
AUGLÝSING 

varðandi hreindýraveiðar. 

Ráðuneytið hefur ákveðið, að hreindýraveiðar skuli eigi fara fram árið 1970, og 
er því frestað um sinn framkvæmd reglna nr. 263/1960, um hreindýraveiðar í Múla- 
sýslum. 

Menntamálaráðuneytið, 31. júlí 1970. 

F. h.r. 

Birgir Thorlacius. 

3. desember 1970. . Nr. 2706. 

AUGLÝSING 

um skipulag í Svarfaðardalshreppi í Eyjafjarðarsýslu. 

Að fengnum tillögum skipulagsstjórnar ríkisins hefur ráðuneytið, samkvæmt 

heimild í 4. gr. 2. mgr. skipulagslaga nr. 19 21. maí 1964, ákveðið að ákvæði skipu- 

lagslasa nr. 19/1964 skuli ná til Svarfaðardalshrepps. 

Félagsmálaráðuneytið, 3. desember 1970. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Hallgrímur Dalberg.
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AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65 gr. umferðarlaga nr. 40, 23. apríl 1968 hefir eftirfar- 
andi verið ákveðið: 

Bifreiðastöður verða bannaðar við Ármúla að suðaustanverðu á kaflanum frá 

Háaleitisbraut að Hallarmúla. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 8. desember 1970. 

“s 
Sigurjón Sigurðsson. 

Nr. 278. ð. desember 1970. 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 1968 hefir verið ákveðið að tak- 
marka fyrst um sinn hámarkshraða á Vesturlandsvegi austur fyrir Úlfarsá við 
60 km miðað við klukkustund vegna hættu, er stafar af vegagerðarframkvæmdunm. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 3. desember 1970. 

Sigurjón Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 12, nr. 259—278. Útgáfudagur 28. desember 1970.
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AUGLÝSING 

um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að nota heimild laga frá 12. desember 1970 og inn- 
heimta á árinu 1971 með viðauka eftirtalin gjöld til ríkissjóðs: 

a. 

b. 

Með 100% viðauka stimpilgjald af afsölum fyrir fasteignum. 

Með 140% viðauka stimpilgjald af öðru en afsölum fyrir fasteignum og leyfis 
bréfagjöld, önnur en þau, er um ræðir í aukatekjulögum nr. 104/1965. 

Afsöl fyrir skráningarskyldum skipum eru undanþegin álagi. 

Með 560% álagi gjald af innlendum tollvörutegundum samkvæmt lögum nr. 
60/1939, nema af gosdrykkjum samkvæmt 1. tölulið 4. kafla 2. gr. með 680% 
álagi, öli samkvæmt 3. tölulið sama kafla með 740% álagi og kaffibæti samkvæmt 
1. tölulið 3. kafla, sem er undanþegið álagi. 

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

sem um ræðir hér að framan, en broti úr eyri, sem myndast við viðbót þessa, skal 

sleppt. 

Fjármálaráðuneytið, 24. desember 1970. 

F. hr. 

Jón Sigurðsson. 
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Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 280. 750 15. desember 1970. 

REGLUR 

um félagsheimilið Valfell, Borgarhreppi, Mýrasýslu. 

1. gr. 
Nafn félagsheimilisins er VALFELL í Borgarhreppi, Mýrasýslu. 
Félagsheimilið er byggt á lóð sem sveitarsjóður Borgarhrepps á í landi Brenni- 

staða, en hefur látið félagsheimilinu í té án endurgjalds. Lóðin er sem næst 4200 m? 

og er á milli þjóðvegarins og túnsins. 

Eigendur félagsheimilisins eru Borgarhreppur 50%, Kvenfélag Borgarhrepps 
25% og U.M.F. Borg 25%. 

2. gr. 
Húsnefnd, kjörin árlega af stjórn hvers félags, stjórnar félagsheimilinu. 
Hún er þannig skipuð: 1) 2 menn frá Borgarhreppi, 2 frá Kvenfélagi Borgar- 

hrepps og 1 frá U.M.F. Borg. 
Varamenn skulu kjörnir á sama hátt. 

Húsnefnd skiptir sjálf með sér verkum. Hún skal halda nákvæma gerðabók um 
störf sín. Ef félagsheimilið hættir störfum, skal afhenda Þjóðskjalasafni gerða- 
bækur þess til vörzlu. 

3. gr. 
Húsnefnd heldur fund, er þurfa þykir. Skylt er henni að halda fund, ef % nefnd- 

armanna æskja. 
Aðalfundur eigenda félagsheimilisins skal vera í marz ár hvert. Skulu Þangað 

kvaddir með hæfilegum fyrirvara stjórnendur allra þeirra félaga, sem eru eigendur 
félagsheimilisins. Á fundinum skal húsnefndin leggja fram rekstrar- og efnahags- 
reikning félagsheimilisins fyrir síðastliðið ár, endurskoðaða af endurskoðendum 
sveitarsjóðsreikninga eða löggiltum endurskoðanda. Einnig leggur hún fyrir fund- 
inn fjárhagsáætlun fyrir félagsheimilið á yfirstandandi ári. 

Fjárhagsáætlunin skal gerð svo nákvæm, sem unnt er. 
Eigi má efna Hl verulegra útgjalda, nema samþykkt hafi verið á aðalfundi eða 

aukafundi sömu aðila og sæti eiga á aðalfundi. Gildir þetta jafnt um rekstrargjöld 
og stofnkostnað. 

Reikninga og fjárhagsáætlun skal bera undir atkvæði fundarmanna. Húsnefnd- 
armenn hafa hver um sig eitt atkvæði á aðalfundi og hver félagsstjórn þrjú atkvæði. 
Hrepnsnefnd hefur þó 5 atkvæði. 

Félagsstjórnir skýra frá því á aðalfundi, hvern þær hafa valið af sinni hálfu í 
búsnefnd næsta ár. 

Afrit af ársreikningum félagsheimilisins skal senda félagsheimilasjóði. 
Félagsheimilið <kal rekið sem sjálfstæð stofnun með eigin reikningshaldi. Al- 

manaksárið skal vera reikningsár þess. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



15. desember 1970. 7ÐÍ1 Nr. 280. 

4. gr. 
Aðalverkefni húsnefndar eru: 

a. að ráða húsvörð, þar sem þess er þörf að dómi aðalfundar, setja honum starfs- 

reglur og sjá um að þeim sé fylgt, 
b. að ráða annað starfsfólk, ef aðalfundur telur nauðsynlegt. Leita skal umsagnar 

húsvarðar um ráðningu starfsfólks, sem á að vinna undir hans stjórn, 
c. að ráðstafa félagsheimilinu til afnota fyrir eigendur og aðra, ef nefndin felur 

ekki húverði að annast slíkt, 
d. að ákveða gjöld fyrir afnot hússins, 
e. að annast kaup nauðsynlegra tækja og áhalda, 
f. að sjá um viðhald og endurbætur húseigna, húsbúnaðar og áhalda, 
g. að sjá um, að ræsting félagsheimilisins (húss og lóðar) sé jafnan í góðu lagi 

og að gætt sé ýtrasta hreinlætis, 
h. að sjá um, að húsið sé hæfilega hitað og lýst, 
i. að sjá um, að löggæzla sé á samkomum, ef þess er þörf. 

5. gr. 
Eigendur félagsheimilisins skulu eins og aðrir greiða leigu fyrir afnot hússins. 
Skylt er að heimila félögum, er greinir í 1. gr. laga nr. 77/1947 og breytingu 

á þeim lögum nr. 47 frá 5. júní 1957, um félagsheimili, innan sama byggðarlags af- 
not af húsinu gegn hæfilegu gjaldi, ef eigi fer í bága við eðlilega þörf eigenda sjálfra 

fyrir húsið. 
Verði ágreiningur um, hvort slíkt félag eisi rétt á afnotum af félagsheimilinu, 

sker fræðslumálastjóri úr. Úrskurði hans má skjóta til menntamálaráðuneytisins. 

6. gr. 
Leiga fyrir afnot félagsheimilisins skal ákveðin svo há, að nægilegt fé fáist 

til þess að inna af höndum nauðsynleg gjöld, ef stofnuninni koma eigi aðrar tekjur. 

7. gr. 
Þess skal gætt, að húseignir, áhöld, húsbúnaður allur og fatnaður sé jafnan 

hæfilega vátryggt. 

8. gr. 
Félag, er samkomu heldur í félagsheimilinu, skal hafa þar gæzlumann af sinni 

hálfu. Ef húsvörður er enginn eða eigi við, þegar samkomu lýkur, skal gæzlumaður 
slökkva ljós, ganga örugglega frá hitunartækjum, opna loftræstingarop, koma hús- 
búnaði og áhöldum á sinn stað, koma óskilamunum í örugga vörzlu og loks loka vel 
gluggum og hurðum. 

9. gr. 
Að lokinni hverri notkun félagsheimilisins skal húsvörður eða húsnefnd sjá um 

ræstingu þess, þ. á m. að gólf séu þvegin úr sápuvatni, salerni hreinsuð vandlega 
með sótthreinsandi efni og fatageymslur, bað- og búningsherbergi ræst. 

Árlega skal fram fara gagnger ræsting alls hússins. 

10. gr. 
Ganga skal þannig frá lóðinni umhverfis félagsheimilið, að auðvelt sé að halda 

henni snyrtilegri og skal húsvörður eða húsnefnd sjá um, að hún sé jafnan vel hirt. 

Lóðina skal girða traustri, gripheldri girðingu, er haldið sé vel við. 
Bifreiðastæði skal vera í næsta nágrenni við félagsheimilið, ef því verður við 

komið.
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ll. gr. 
Fánastöng skal setja upp við húsið. Hún skal vera traustlega fest og máluð hvit. 

Húnn og snerill mega þó vera í öðrum lit. Fánasnúran skal ávallt vera heil. Stöngin 
skal vera í tveim hlutum, þannig að auðvelt sé að fella hana, t. d. ef skipta þarf um 
snúru eða mála stöngina. Þess skal vandlega gætt að nota einungis fána með réttum 
litum og hlutföllum. 

12. gr. 
Árlega skal athuga húseignina alla vandlega með viðgerð fyrir augum. Einkum 

skal athuga: múrhúðun, þak, þakrennur, niðurföll, hurðir og dyraumbúnaði, glugga 
(utan og innan), málningu, gólfdúka, klæðningu veggja, hreinlætistæki, eldavél og 
hitunartæki, raflagnir og ljósatæki, vatnslögn og krana, gluggatjöld, leiksviðstjöld, 
gólf í samkomusal o. s. frv. 

13. gr. 
Skemmdir á húseign, áhöldum og húsbúnaði umfram eðlilegt slit skulu þeir 

bæta, er spjöllum valda. 

14. gr. 
Í félagsheimilinu má hvorki veita áfengi né neyta þess. Húsnefnd getur svipt 

þá, er gegn þessu brjóta, aðgangi að félagsheimilinu tiltekinn tíma. RN 

1 
15. gr. 

Reglur bessar, sem settar eru með skírskotun til 8. gr. laga nr. 77 5. júní 1947 
og breytingu á þeim lögum nr. 47 frá 5. júní 1957, um félagsheimili, öðlast þegar 
gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 15. desember 1970. 

F. h.r. 

Birgir Thorlacius. 
  

Runólfur Þórarinsson. 
ES 

0) 
Nr. 281. 8. desember 1970. 

REGLUGERÐ 

fyrir Heilsuverndarstöð Selfoss. 

1. gr. 
Heilsuverndarstöðin er staðsett á Selfossi og starfssvæði hennar er Selfoss- 

læknishérað. Starfssvæði má stækka, ef um það semst, milli stjórnar stöðvarinnar 
og sveitarfélaga utan læknishéraðsins. 

Stöðin má veita þjónustu öðrum en þeim, sem búsettir eru í Selfosslæknishéraði, 
og fer um þá þjónustu samkvæmt reglum, sem stjórn stöðvarinnar setur og ráðherra 
staðfestir. 

2. gr. 
Hlutverk Heilsuverndarstöðvar Selfoss er fyrst um sinn heilsuvernd í eftir- 

töldum greinum: 

1. Mæðravernd (eftirlit með barnshafandi konum). 
Unsbarnavernd (0-—-2 ára barna) og smábarnavernd (2—7 ára barna). 

ð. Skólaeftirlit (heilsuvernd barna og unglinga á skólaaldri). 
á. Tannvernd (í skólum). 
ö. Íþróttaeftirlit (heilsuvernd íþróttaiðkenda).
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Atvinnusjúkdómavarnir. 
Berklavarnir. 
Áfengisvarnir. 
Geðvernd. 
Almennar sjúkdómavarnir. S

o
o
n
 

3. gr. 

Stjórn Heilsuverndarstöðvar Selfoss skipa 3 menn, Í læknir, skipaður af ráð- 

herra og skal hann vera formaður stjórnarinnar, og 2 menn kosnir af oddvita- 

nefnd læknishéraðsins. Kjörtímabil stjórnar er hið sama og sveitarstjórna. 

Stjórnin annast rekstur heilsuverndarstöðvarinnar í umboði viðkomandi sveit- 

arstjórna, og skulu fundargerðir stjórnar lagðar fyrir oddvitafund til staðfestingar. 

Stjórn heilsuverndarstöðvarinnar skipuleggur alla starfsemi stöðvarinnar og ákveð- 

ur um framkvæmdir og störf samkv. 2. gr. 

Stjórnir ræður starfslið að stöðinni eftir því sem þörf krefur, og ráða má hjúkr- 

unarkonu eða ljósmóður að stöðinni til þess að sjá um daglegan rekstur undir um- 

sjón lækna stöðvarinnar og stjórnar hennar. 

4. gr. 
Heilsuverndarstöðin skal hafa aðskilið reikningshald. Um skiptingu kostnaðar 

og annað, sem viðkemur rekstri heilsuverndarstöðvarinnar, fer eftir lögum um heilsu- 

vernd nr. 44 1955. 

5. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 3. gr. heilsuverndarlaga nr. 44 1955, stað- 

festist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 8. desember 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. a = 
Páll Sigurðsson. 

16. desember 1970. Nr. 282. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Súðavíkurkauptúni í N.-Ísafjarðarsýslu. 

1. gr. 
Bannað er hundahald í Súðavíkurkauptúni nema með sérstöku leyfi hrepps- 

nefndar. 

2. gr. 
Hreppsnefndin getur veitt leyfi til hundahalds, ef ástæða þykir til og sérstökum 

skilyrðum, er hún setur, er fullnægt, en þó mega hundar aldrei vera úti að nætur- 
lagi, er truflað geta svefn manna og raskað næturró. Einnig skal þess gætt, að 
hundar hafi ekki truflandi áhrif á eðlilega umferð um þorpið. 

3. gr. 
Hreppsnefnd getur afturkallað veitt leyti til hundahalds hvenær sem er, ef hún 

telur ástæður til og skilyrðum, er hún setur, hefur ekki verið fullnægt.
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4. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að kr. 5000.00. 

Framangreind samþykkt hreppsnefndar Súðavíkurhrepps staðfestist hér með 
til að öðlast gildi þegar í stað. 

Í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 16. desember 1970. 

F. h. 1. 

Páll Sigurðsson. . nn 

Jón Ingimarsson. 

Nr. 283. 11. desember 1970. 

REGLUGERÐ 

um Hitaveitu Dalvíkur. 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

Gildissvið. 

1. gr. 

Reglugerð þessi gildir um allar vatnshitalagnir í lögsagnarumdæmi Dalvíkur- 
hrepps, nema annað sé tekið fram hér á eftir. 

Stjórn Hitaveitu. 

2. gr. 

Hitaveita Dalvíkur er eign Dalvíkurhrepps. Hreppsnefnd Dalvíkur fer með stjórn 
Hitaveitu Dalvíkur. Um daglegan rekstur hitaveitunnar fer eftir samþykktum hrepps- 
nefndar hverju sinni. Þegar þörf þykir á, að mati hreppsnefndar, skal ráðinn sér- 
stakur hitaveitustjóri, en þar til hann verður ráðinn skal verkfræðingur hreppsins 
fara með störf hans. 

Einkaleyfi Hitaveitu. 

ð. gr. 
Hitaveita Dalvíkur hefur einkaleyfi á dreifingu og sölu á heitu vatni innan 

lögsagnarumdæmis Dalvíkurhrepps. 
Hreppsnefnd getur þó heimilað einstaklingum og félögum að annast fjarhitun 

á tilteknum svæðum undir yfirstjórn hitaveitunnar. 

Utanhússlagnir. 

4. gr. 
Hreppsnefnd (hitaveitustjóri) lætur leggja allar utanhússlagnir: Aðalæðar, dreifi- 

æðar og heimæðar inn í hús sbr. þó 2. málsgr. 3. gr. 

5. gr. 
Þeim, sem húseign á við götu, eða veg, þar sem dreifiæð hitaveitu liggur, er skylt 

að láta tengja hitakerfi hússins við hitaveituæðina. Nú eru sérstakir erfiðleikar á 

tengingu húss eða tenging þykir af einhverjum ástæðum ekki ráðleg, getur hita- 

veitustjóri þá ákveðið, að húsið skuli ekki tengt við hitaveitukerfið.
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6. gr. 

Hitaveitan hefur eignarrétt og viðhaldsskyldu á dreifilæðum sínum og heimæð- 

um, inn að stofnhana, og viðhaldsskyldu á rennslishemli. 

Afnot hitaorku. 

7. gr. 
Sú hitaorka, sem hitaveitan lætur í té, er ætluð til upphitunar húsa og almennra 

heimilisnota. 
Nú kemur fram ósk um að nota hitaorku til annarra þarfa en greinir í Í. mgr. 

og þarf þá til þess heimild hitaveitustjóra. 

8. gr. 
Réttur húseiganda til afnota af hilaveituvatni skuldbindur ekki hitaveituna til 

þess að tryggja, að þrýstingur á dreifiæðum hennar sé ávallt nægilegur. 

Ábyrgð hitaveitu. 

9. gr. 
Hitaveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrartrufl- 

unum, er verða á henni vegna frosta, rafmagnsbilunar eða annarra óviðráðanlegra 

atvika. 
Sama gildir, ef rennsli í æð er stöðvað um stundarsakir vegna viðgerðar og ann- 

ars slíks. 
10. gr. 

Hitaveitunni er heimilt að nota aftur vatn, sem runnið hefur gegnum hitakerfi 
hvers húseiganda endurgjaldslaust. 

Umsóknir. 

11. gr. 
Áður en hafizt er handa um lagningu nýrra kerfa, er um getur í 1. gr., eða breyt- 

ingu á eldri kerfum, skal húseigandi með minnst 7 daga fyrirvara senda umsókn 
um það til hitaveitustjóra. 

Umsókn skal rituð á eyðublað, sem skrifstofa hitaveitunnar lætur í té, og skal hún 
undirrituð af eiganda hússins eða fullgildum umboðsmanni hans ásamt þeim, sem 
verkið á að annast. 

Umsókn á að fylgja uppdráttur af lögninni í þríriti. 

Uppdrættir. 

12. gr. 
Uppdráttur skal gerður af sérmenntuðum verkfræðingi, tæknifræðinsi eða pípu- 

lagningarmeistara, sem hlotið hefur sérstaka löggildingu hreppsnefndar og ber hann 
ábyrgð á því, að uppdráttur sé réttur og í samræmi við reglur og lög, er gilda um bygg- 
ingarmál. 

Samþykktur uppdráttur skal ávallt liggja fyrir, áður en bygging húss er hafin. 

13. gr. 
Uppdrættir skulu vera skýrir og greinilegir og gerðir á haldsóðan pappir og 

bannig frá gengið, að ekki máist drættir eða letur við geymslu. Stærð þeirra skal 
vera DIN A2 (42.0 > 59.4 em) eða stærri samkv. þeim stöðlum.
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Lagnir skulu sýndar með rúmteikningum með jöfnum einingum á ásum í mæli- 
kvarða 1:50 eða 1:100, en grunnmyndir í mælikvarða 1:100 eða 1:50. Sérteikningar 
skulu gerðar í mælikvarða 1:20, 1:10, 1:5 eða stærri. Uppdrættir eiga að sýna allar 
lagnir, raufar og göt í steypu fyrir slíkar lagnir og allt fyrirkomulag í hitunarher- 
bergi. Nota skal tákn þau, sem sýnd eru í 20. gr. 

Tilgreina skal í metrakerfi stærðir á hitunartækjum, pípum, ofnum og loftrist- 
um og tengingu þeirra við lofthitunarkerfi, svo og önnur mál, sem nauðsynleg eru. 
Ef hitaveitustjóri telur ástæðu til, getur hann krafizt þess, að útreikningar verði 
lagðir fram. 

14. gr. 
Ef uppdrættir eru ekki til af gömlum hitalögnum, sem breyta á, getur hitaveitu- 

stjóri krafizt þess, að þeir séu gerðir, eftir því sem nauðsynlegt er, og ber húseis- 
andi allan kostnað af því. 

Samþykkt uppdrátta. 

15. gr. 
Þegar hitaveilustjóri hefur samþykkt uppdrátt, skal hann árita 3 eintök hans, 

tvö eintök skal varðveita í skjalasafni hreppsins, en hið þriðja skal afhent umsækj- 
anda. a 

Sá er verkið á að vinna, skal, áður en hann hefst handa rita nafn sitt á þau 
eintök, er verða varðveitt í skjalasafninu. 

Áritaður uppdráttur skal jafnan vera á vinnustað. 
Með áritun tekur hitaveitustjóri enga ábyrgð á því, að unnt sé að framkvæma við- 

komandi verk, eða kerfi sé rétt útreiknað. 

16. gr. 
Hreppsnefnd Dalvíkur löggildir menn, er hún telur hæfa til þess að annast pipu- 

lagningarvinnu við veituna, og skulu þeir í starfi sínu fara eftir reglum, er sveitar- 
stjórn setur. Mega engir aðrir en þeir, sem hafa fengið slíka löggildingu, taka að sér 
pÍipulagnir við hitaveituna. Þeir, sem hitalagnir framkvæma, bera ábyrgð á, að allar 
lagnir séu í samræmi við reglugerð þessa, svo og nánari fyrirmæli, er sett kunna 
að verða og samþykkta uppdrætti. Ef skipt er um ábyrgðarmenn meðan á verki 
stendur, skal það tilkynnt hitaveitustjóra skriflega og lætur hann þá fara fram út- 
tekt á þeim hluta verks, sem lokið er. 

Óheimilt er að halda áfram framkvæmdum fyrr en annar aðili með fullum starfs- 
réttindum hefur tekið við verkinu. 

Hitaveitustjóri getur áskilið, að þeir einir megi annast suðuvinnu í pípum skv. 
reglugerð þessari, er staðizt hafa sérstakt hæfnispróf í logsuðu. 

Eftirlit. 

17. gr. 
Hitaveitustjóri eða eftirlitsmaður hans skal hafa eftirlit með því, að nýlagnir 

séu Í samræmi við samþykktan uppdrátt og reglugerð þessa. Engar hitalagnir má 
hylja, fyrr en þær hafa verið viðurkenndar af hitaveitustjóra eða eftirlitsmanni 
hans. 

Þrýstiprófa skal hitalagnir með vatni og 6 kg em? þrýstingi. Álíti eftirlitsmaður 
hitaveitustjóra, að verk sé eigi framkvæmt skv. ákvæðum reglugerðar þessarar eða 
öðrum reglum, er settar kunna að verða, getur hann stöðvað verkið, þar til bætt hefur 
verið úr því, sem áfátt kann að vera.
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18. gr. 
Hitaveitustjóri og eftirlitsmaður hans skulu jafnan hafa frjálsan aðgang að hita- 

lögnum, bæði innan húss og utan. Húseiganda er skylt að láta honum í té þær upp- 
lýsingar, er máli geta skipt um hitun hússins. 

Dælur á heimæðum. 

19. gr. 
Óheimilt er að tengja vatnsdælur við heimæðar, nema skriflegt leyfi hitaveitu- 

stjóra sé fyrir hendi og þannig sé frá dælu gengið, að ekki valdi óþægindum. 

Tákn. 

20. gr. 
Sjá blaðsíðu 757. 

Viðurlög við brotum. 

21. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum, nema þyngri refsing liggi við sam- 

kvæmt öðrum lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opinberra 
mála. 

Nú vanrækir maður að vinna verk, sem hitaveitustjóri hefur fyrirskipað sam- 
kvæmt reglugerð þessari eða verk er ekki unnið á viðunandi hátt, og er þá hitaveitu- 
stjóra heimilt að láta vinna það, sem þörf krefur, á kostnað aðila. 

Skal þá greiða kostnaðinn til bráðabirgða úr sveitarsjóði en innheimta síðan 
hjá aðila með lögtaki, ef þörf krefur. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Dalvíkurhrepps, 
slaðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast þegar 
gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 11. desember 1970. 

Emil Jónsson. 
  
Hjálmar Vilhjálmsson. 

Nr. 284. 11. desember 1970. 

GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Dalvíkur. 

I KAFLI 

1. gr. 

Hitaveita Dalvíkur selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa 

verið eða verða gerð í lögsagnarumdæmi Dalvíkurhrepps eftir þeim reglum, sem 
settar eru í gjaldskrá þessari sbr. reglugerð staðfestri 11. des. 1970 um hitaveitu og 

fá 
hitalagnir á Dalvík. 

2. gr. 
Hitaveita Dalvíkur lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar 

í té valnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu. Húseigandi lætur setja still-
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anlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis og miðast gjald hita- 
veitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á. Hitaveitan 
ræður gerð hemils og sér um viðhald og endurnýjun hans. 

ð. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu innsiglaðra tengihluta. 

Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta árið, sem hús hans 
er tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði breytt einu 
sinni á ári og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir Í. 
janúar ár hvert. 

Hámarksstilling hemils gildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni, hluta úr ári. 

11. KAFLI 

4. gr. 
Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

Tillaga A: 

1. Fast gjald kr. 150.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
2. Vatnsgjald kr. 250.00 á mánuði fyrir hvern mínútultr. í hámarksstillingu hemils. 

Á gjöld þessi leggst söluskattur skv. gildandi reglum á hverjum tíma. 

ð. gr. 
Hitaveitan lætur notanda í té kranavatn endurgjaldslaust, er miðast við eftir- 

Íarandi sem meginreglu: Þeir, sem kaupa Í ltr. af ofnavatni fá til viðbótar 5—6 
ltr. af kranavatni. Fyrir hvern viðbótarlítra af ofnavatni lækkar kranavatnsviðbótin 
um 0.5 ltr. Notendur, sem óska eftir meira kranavatni greiði mánaðarlega kr. 25.00 
fyrir hvern mínútulítra. Notendur, sem eingöngu kaupa kranavatn, greiði fast gjald 
kr. 2400.00 á ári fyrir 4 lítra á mín. Fyrir hvern lítra umfram 4 greiði hann kr. 25.00 
á mánuði. Á gjöld þessi leggst söluskattur skv. gildandi reglum á hverjum tíma. 

Misnoti notandi kranavatn að dómi hitaveitustjóra, getur hann án fyrirvara 
lokað fyrir rennsli þess. 

6. gr. 
Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð og skulu þau greið- 

ast til skrifstofu Dalvíkurhrepps. Gjalddagi er við framvísun reiknings eða tilkynn- 
ingar um reikningsupphæð. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 
10 daga frá gjalddaga. 

TIl. KAFLI 

7. gr. 
Heimæðagjald Hitaveitu Dalvíkur skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 
Fyrir hús allt að 400 mð að utanmáli kr. 20 000.00 og kr. 30.00 á mö? þar yfir. 

8. gr. 
Gjöld samkv. 7. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 1. nóv. 1970. Er 

hitaveitunefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri 
vísitölu verða.
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IV. KAFLI 

9. gr. 
Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, svo sem heyþurrk- 

unar eða ræktunar og er þá hitaveitunefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot 
sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

10. gr. 
Öll gjöld skv. gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

11. gr. 
Hilaveita Dalvíkur hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða 

ibúð notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að 
tilkynna með 3 daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er, kr. 
250.00 í hvert skipti. 

12. gr. 
Eftirlitsmanni Hitaveitu Dalvíkur skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum 

hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust 
fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar 
Segn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 11. desember 1970. 

Emil Jónsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson. 

Nr. 285. 18. desember 1970. 

GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Húsavíkur. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Hitaveita Húsavíkur selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa 

verið eða verða gerð í Húsavík og Reykjahreppi eftir þeim reglum, sem settar eru Í 
gjaldskrá þessari sbr. og reglugerð staðfestri 25. maí 1970 um hitaveitu og hitalagnir 
í Húsavík. 

2. gr. 
Hitaveita Húsavíkur lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar 

í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægi- 
lega stórir að dómi hitaveitustjóra. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphit- 
unarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hem- 
illinn er stilltur á. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað.
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3. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er 

um getur í 2. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta 
árið, sem hús hans er tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að 

jafnaði einungis breytt einu sinni á ári og skal beiðni um breytingu komið á fram- 

færi við hitaveituna fyrir 1. janúar ár hvert. 
Hámarksstilling hemils gildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni, hluta úr 

ári. 

TI. KAFLI 

4. gr. 
Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a. Fastagjald, kr. 200 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
bh. Vatnsgjald, kr. 327.00 á mánuði fyrir hvern mínútulitra í hámarksstillingu hemils. 

Á gjöld þessi leggst söluskattur skv. gildandi reglum á hverjum tíma. 

5. gr. 
Vilji notandi fá meira rennsli í kranavatnslögn en er á miðstöðvarkerfi getur 

hann fengið sérskammtara á kranavatnslögn hjá hitaveitunni. Kranavatnsskammt- 
arar í sambandi við aðalhemil eru af 4 gerðum og gefa þeir eftirfarandi rennslis- 
hlutföll milli miðstöðvarkerfis og kranavatnslagnar: 

A 1.00/1.0 
B 0.95/1.3 
Cr 0.90/1.7 
D 0.85/2.8 

Vatnsskammtur notanda (sjaldskammtur) er í þessum tilvikum reiknaður 1.0. 

6. gr. 
Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð og skulu þau greiðast 

til innheimtumanns eða í Landsbanka Íslands í Húsavík. Gjalddagi er við framvísun 
reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki 

að fullu greidd innan 7 daga frá gjalddaga. 

III. KAFLI 

7. gr. 
Heimæðagjald Hitaveitu Húsavíkur skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

a. Fyrir hús, sem hafa olíu-, kola- eða rafmagnskynditæki fyrir 1. október 1970. 

Hús allt að 300 mö að utanmáli kr. 23 000.00. 
Hús 300—-2000 mð að utanmáli kr. 23 000.00 fyrir 300 mð og 25 kr. á hvern rúm- 
metra þar yfir. 
Hús stærri en 2000 mö að utanmáli kr. 65 500.00 fyrir 2000 mð og 20 kr. á hvern 
rúmmetra þar yfir. 

b. Fyrir önnur hús. 
Hús allt að 300 ms að utanmáli kr. 33 000.00. 
Hús 300—-2000 mð að utanmáli kr. 33 000.00 fyrir 300 m? og 30 kr. á hvern rúm- 

rúmmetra þar yfir. 
Hús stærri en 2000 mö að utanmáli kr. 84 000.00 fyrir 2000 mé og 25 kr. á hvern 

rúmmetra þar yfir. 
Stofngjald fyrir hvern aðalrennslishemil umfram einn á sama inntaki er kr. 

3500.00. 
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8. gr. 
Gjöld skv. 7. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 480 stig. Er hita- 

veitunefnd heimilt að breya þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu 
verða. 

IV. KAFLI 

9. gr. 
Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, svo sem heyþurrkunar 

eða ræktunar og er þá hitaveitunefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstak- 
lega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

. 10. gr. 
Ól gjöld samkv. gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

11. gr. 
Hitaveita Húsavíkur hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða 

íbúð notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að til- 
kynna með 3 daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er, kr. 250.00 
í hvert skipti. 

12. gr. 
Eftirlitsmanni Hitaveitu Húsavíkur skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öll- 

um hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust 
fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar 
gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. desember 1970. 

Emil Jónsson.   
Hjálmár Vilhjálmsson. 

Nr. 286. 18. desember 1970. 

SAMÞYKKT 

um Heilbrigðismálaráð Reykjavíkurborgar. 

1. gr. 
Heilbrigðismálaráð Reykjavíkurborgar fer með stjórn heilbrigðismála borgar- 

innar í umboði borgarstjórnar og undir yfirstjórn hennar eftir því sem nánar segir 
í samþykkt þessari: 

2. gr. 
Borgarstjórn kýs 7 menn í heilbrigðismálaráð til fjögurra ára í senn að loknum 

borgarstjórnarkosningum og jafnmarga til vara. Þá eiga og sæti í heilbrigðismála- 
ráði borgarstjóri eða fulltrúi, sem hann skipar, og borgarlæknir, en ekki eiga þeir 

atkvæðisrétt, nema þeir séu sérstaklega í það kjörnir. 
Ráðið kýs formann og varaformann úr sínum hópi.
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3. gr. 

Verkefni Heilbrigðismálaráðs Reykjavíkurborgar er sem hér segir: 

A. að hafa með höndum stjórn sjúkrahúsa, hjúkrunarheimila og annara stofnana 

borgarinnar, er annast vistun sjúkra, svo og eftirlit með slíkum stofnunum, 

B. að hafa með höndum stjórn heilsuverndarstarfs, sem fram fer á vegum borgar- 

innar, og eftirlit með því starfi, 
C. að sjá um, að framfylgt sé lögum og reglum um heilbrigðiseftirlit, 

D. að hafa eftirlit með starfi að heilbrigðismálum, er fram fer í borginni á vegum 

einstaklinga og félagasamtaka að því leyti sem slíkt eftirlit, er borginni ætlað, 

EF. að annast áætlunargerð á sviði heilbrigðismála, svo sem um byggingu sjúkra- 

húsa og annarra stofnana, er vista sjúka, gera áætlanir um fyrirkomulag heilsu- 

verndarstarfs, læknisstarfa utan sjúkrahúsa og heimahjúkrunar, 

F. að vera borgarstjórn til ráðuneytis um hvers konar ráðstafanir og framkvæmdir 

í heilbrigðismálum, þar á meðal að gera tillögur til borgarráðs um fjárveitingar 

til heilbrigðismála í fjárhagsáætlun borgarinnar, 

G. að gera tillögur til borgarráðs um fastráðningu starfsmanna við stofnanir, sem 

heilbrigðismálaráð fer með stjórn á, 
H. að vera samstarfsaðili borgarinnar gagnvart ríkisvaldi, félagasamtökum og ein- 

staklingum um heilbrigðismál, 
I. að annast önnur störf, sem borgaryfirvöld kunna að fela því eða því verða falin 

að lögum. 

4. gr. 
Heilbrigðismálaráð heldur fundi að jafnaði vikulega, en heimilt er að fella niður 

annan hvorn fund að sumri til. 
Heilbrigðismálaráð ræður ritara til að skrá fundargerðir, sem sendar skulu borg- 

arstjórn jafnóðum. 
Heimilt er einstökum ráðsmönnum að fá fært stutt sérálit í gerðabók í sam- 

bandi við afgreiðslu máls. 

5. gr. 
Borgarlæknir er sérfræðilegur ráðunautur heilbrigðismálaráðs og sér um fram- 

kvæmd ákvarðana ráðsins. Hann undirbýr fundi ráðsins ásamt formanni og ritara 
og situr alla fundi þess og hefur þar tillögurétt og málfrelsi, en ekki atkvæðisrétt. 

Forstöðumenn deilda borgarlæknisembættisins sitja fundi heilbrigðismálaráðs, 
þegar fundarefni gefur tilefni til, að mati formanns eða borgarlæknis. 

6. gr. 
Embætti borgarlæknis skal efla og koma þar á svo fljótt sem verða má deilda- 

skiptingu eftir málaflokkum, sem fyrst um sinn yrði sem hér segir: 

A. Héraðslæknisstörf: 
Sóttvarnir. 
Farsóttir. Ónæmisaðgerðir. 
Félagsleg vandamál (Socialmedicin). 

Heilbrigðisskýrslur. 
(Lögreglulæknisstörf). 

B. Heilbrigðiseftirlit: 
Leyfisveitingar. 
Framleiðsla, geymsla og dreifing neyzluvara. 
Veitinga- og gististaðir.
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Skólar og heilbrigðisstofnanir. 
Íbúðarhúsnæði. 
Verksmiðjur og aðrir vinnustaðir. 
Bátar og skip. 
Annað heilbrigðiseftirlit. 

C. Heilsuvernd: 
Starfsemi heilsuverndarstöðvar. 
Almennar ónæmisaðgerðir. 
Hóprannsóknir. 
Heilsugæzla í skólum. 
Tannvernd og tannlækningar. 
Atvinnusjúkdómar. 
Heilbrigðisstofnanir á vegum einkaaðila. 
Heilbrigðisfræðsla. 
Læknisþjónusta utan sjúkrahúsa. 

D. Sjúkrastofnanir: 
Sjúkrahús. 
Hjúkrunar- og dvalarheimili. 
Langvinnir sjúkdómar. 
Endurhæfing. 
Heimahjúkrun. 

Stefnt skal að því að ráða sérmenntaða lækna sem forstöðumenn deilda, eftir 
því sem unnt reynist og nauðsynlegt verður talið að mati heilbrigðismálaráðs. 

7. gr. 
Heilbrigðismálaráð tekur við störfum heilbrigðisnefndar, sjúkrahúsnefndar svo 

og stjórnar Heilsuverndarstöðvarinnar að höfðu samráði við viðkomandi aðila. 
Borgarstjórn setur heilbrigðismálaráði starfsreglur að fengnum tillögum þess. 

9. gr. 
Samþykkt þessi tekur gildi við kosningu heilbrigðismálaráðs að loknum borg- 

arstjórnarkosningum 1970. 

Samþykkt þessi tekur gildi við kosningu heilbrigðismálaráðs að loknum borg- 
2. gr. laga nr. 12/1969 til þess að taka gildi þegar í stað. 

Í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 18. desember 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
  

Páll Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um hækkun bóta samkvæmt lögum um almannatryggingar. 

1. gr. 
Upphæðir bóta samkvæmt lögum um almannatryggingar, annarra en fjölskyldu- 

bóta og fæðingarstyrks, skulu hækka um 8.2% frá 1. janúar 1971 að telja. 
Heimild nái og til hækkunar um allt að sama hundraðshluta á þeim bótum, 

sem veittar eru samkvæmt sérstökum heimildum, eftir ákvörðun Tryggingastofn- 
unarinnar og samkvæmt tillögum sveitarstjórna, þar sem það á við, sbr. 21. gr. 
almannatryggingalaga. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 40 30. apríl 1963, með áorðn- 
um breytingum, um almannatryggingar, staðfestist hér með til þess að taka gildi 

þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 21. desember 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson.   
Páll Sigurðsson. 

22. desember 1970. Nr. 288. 

REGLUGERÐ 

um iðgjöld hinna tryggðu og atvinnurekenda til lífeyrisdeildar 

almannatrygginga árið 1971. 

Árið 1971 skulu iðgjöld samkvæmt 26. og 28. gr. almannatryggingalaga nr. 
40/1963 vera sem hér segir: 

1. Iðgjöld hinna tryggðu samkvæmt 26. gr. 1. nr. 40/1963: 
a. Hjón ..........0.20002 0000 kr. 7 660.00 
b. Karlar ..............0220020 00 — 6 960.00 
c. Konur ..........2002. 0000. — 5 220.00 

2. Iðgjöld atvinnurekenda samkvæmt 28. gr. 1. nr. 40/1963: 
Fyrir hverja vinnuviku ..............20.0. 0000. 0n 0. kr. 68.00 

3. Í janúar 1971 skal greiða upp í iðgjöld samkv. 26. gr. sem hér segir: 
a. Hjón og karlar ...........00.2002002 00 kr. 3 900.00 
b. Konur ..........2.2202000 000 — 2 800.00 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 40 30. apríl 1963, staðfestist 
hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 22. desember 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. 0 

Páll Sigurðsson. 
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REGLUGERÐ 

um búnað og rekstur lyfjagerða og lyfjaheildsala og eftirlit með þeim. 

I. KAFLI 

SKILGREINING OG VERKSVIÐ LYFJAGERÐA OG LYFJAHEILDSALA. 

1. gr. 
Lyfjagerð er fyrirtæki, sem leyfi hefur, (sbr. 50. gr. lyfsölulaga) til þess að 

framleiða lyf og selja framleiðslu sína í heildsölu þeim, sem rétt hafa til lyfjasölu, 
svo og sjúkrahúsum og svipuðum stofnunum, sem eru í umsjá lækna. 

Lyfjagerð hefur heimild til þess að flytja inn lyf og efni til lyfjagerðar vegna 
framleiðslu sinnar, sbr. 51. gr. lyfsölulaga. 

Lyfjagerð hefur einungis leyfi til að selja lyf og lyfjaefni, sem framleidd eru í 
fyrirtækinu. Veita má lyfjagerð leyfi til innflutnings og heildsölu á öðrum lyfjum 
og lyfjaefnum, sbr. 51. gr. lyfsölulaga. 

Leyfishafi getur sagt leyfi sínu lausu með þriggja mánaða fyrirvara. 

2. gr. 
Lyfjaheildsala er fyrirtæki, sem leyfi hefur, sbr. 51. gr. lyfsölulaga, til þess að 

flyta inn og selja lyf og lyfjaefni í heildsölu. Leyfi þetta tekur ekki til lyfjagerðar, 
sbr. 1. gr. 

Leyfishafi getur sagt leyfi sínu lausu með þriggja mánaða fyrirvara. 

11. KAFLI 

LYFJAGERÐIR. 

Húsakynni og búnaður herbergja. 

3. gr. 
a. Húsakynni skulu fullnægja heilbrigðissamþykkt staðarins. 
hb. Húsakynni skulu aðgreind frá einkahúsakynnum og öðrum húsakynnum, sem 

ekki eru ætluð lyfjagerðinni eða lyfjaheildsölu fyrirtækisins. 
c. Húsakynni skulu vera raka- og saggalaus og að öðru leyti þannig úr garði gerð, 

að auðvelt sé að halda þeim hreinum og koma við fullnægjandi loftræstingu. 
d. Gólfrými herbergja skal vera svo ríflegt, að þrengsli torveldi ekki vinnu og auð- 

velt sé að halda öllu í röð og reglu. 
e. Í vinnu- og dvalarherbergjum skal vera næg dagsbirta eða góð raflýsing. 
f. Hitastig í vinnu- og dvalarherbergjum skal vera við hæfi, en hitastig í seymslu- 

herbergjum skal miða við það, sem þar er geymt. 
S. Gerð og frágang gólfa skal miða við það til hvers herbergið er notað. 
h. Vörugeymsla, þar með talin svöl geymsla (hámarkshiti 159C.) skal vera rúmgóð. 

Þá skal í lyfjagerð vera kæliskápur (kæliklefi) nægilega rúmgóður fyrir lyf þau, 
er geyma skal á köldum stað (2—-8*C.). 

i. Vinnustofa (vinnustofur). Neðri hluti veggja skal vera úr efni, sem auðvelt er 
að ræsta. Í gólfi skal vera svelgur með hæfilegu aðrennsli, þar sem þörf krefur. 
Þá skal vera handlaug í vinnustofu (vinnustofum) og suðutæki við hæli. 

i. Þvottaherhergi, Í þvottaherbergi skal vera búnaður til þvotta á ílátum og áhöld- 
um. Neðri hluti veggja og gólf skal vera gert úr vatnsþéttu efni, sem auðvelt 
er að ræsta. Í gólfi skal vera svelgur með hæfilegu aðrennsli. 

  

  



m. 

n. 
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Fatageymsla o. fl. Í lyfjagerð skal vera fatageymsla við hæfi starfsfólks. Enn 

fremur snyrtiherbergi með handlaug (handlaugum) og inn af því hæfilega 
mörg vatnssalerni. Við handlaug (handlaugar) í snyrtiherbergi skal jafnan 

vera sápa og hrein handþurrka. 
Lyfjagerð, sem mikið ryk stafar af, skal fara fram í herbergi, sem búið er góð- 

um loftræstingartækjum. 
Lyfjagerð, þar sem framleiddir eru augndropar, stungulyf og önnur álíka vand- 
meðfarin lyf, skal hafa til umráða herbergi við hæfi vegna framleiðslu þeirra. 
Gluggar þess skulu vera rykþéttir og þannig frá öllu gengið, að auðvelt sé að 
halda því hreinu. Herbergi þetta má ekki vera þannig staðsett, að ganga þurfi 

um það til að komast í önnur herbergi. 
Sérstakrar varúðar skal gæta við geymslu birgða mjög eldfimra efna, svo sem 

fyrir er mælt í gildandi lögum. 
Matstofa skal vera fyrir starfsfólk, búin húsgögnum við hæfi, ef nauðsyn krefur 

að mati eftirlitsmanns. 

Búnaður og áhöld. 

4. gr. 
Búnaður og áhöld skulu vera í góðu lagi og í samræmi við stærð og þarfir lyfja- 
gérðar og frágangur þannig, að auðvelt sé að halda hvoru tveggja hreinu. 
Lyfjagerð skal búin nauðsynlegum tækjum og áhöldum vegna prófa á lyfjum 
og öðru, sem framleitt er í lyfjagerðinni sjálfri, sbr. a-lið, b-lið og c-lið 20. gr. 
reglugerðar um búnað og rekstur lyfjabúða nr. 151 22. marz 1968. 
Lyfjagerð skal búin þeim tækjum og áhöldum, sem nauðsynleg verða talin við 
framleiðslu á þeim lyfjum, sem gerð eru í lyfjagerðinni samkvæmt fyrirmælum 
gildandi lyfjaskrár og annarra forskriftasafna, sem viðurkennd eru af heilbrigð- 

isstjórninni. 
Um löggildingu voga og vogarlóða fer eftir lögum nr. 13 4. júní 1924 um mæli- 
tæki og vogaráhöld, sbr. og tilskipun nr. 1 13. marz 1925. Undanþegin löggild- 
ingu eru rannsóknarvogir og rannsóknarlóð, svo og handvogir. 
Þegar vegið er, skal gerð vogar miðuð við magn það, sem vegið er. Alla jafna 

skal aðeins nota desimalvogir og búrvogir, þegar þungi þess, er vegið er, nemur 
1/200 eða meira af þeim þunga, er mest má vega á voginni, eða 1/20 eða meira, 

ef handvog er notuð. 

Undanþágur. 

5. gr. 
Ef erfitt reynist eða óhóflega dýrt að fylgja ofangreindum fyrirmælum 4. gr. 

getur landlæknir, ef sérstaklega stendur á, veitt undanþágur í einstökum tilvikum, 

að fenginni umsögn eftirlitsmanns. 

Forstöðumaður. 

6. gr. 
Lyfjagerð skal lúta tæknilegri stjórn lyfjafræðings, sem fullnægir skilyrðum 9. 
gr. lyfsölulaga, 15. töluliðs, sbr. 6. tölulið. Nefnist hann forstöðumaður og 

skal hann gegna fullu starfi við fyrirtækið. Áður en forstöðumaður er ráðinn 

að lyfjagerð skal leita staðfestingar landlæknis á því, að hann uppfylli nefnd 

skilyrði. 

Ef forstöðumaður er fjarverandi, skal lyfjagerðarinnar sætt af lyfjafræðingi, 
sem fullnægir skilyrðum 9. gr. lyfsölulaga.
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Ef forstöðumaður er fjarverandi lengur en 4 vikur, skal leita staðfestingar land- 
læknis á staðgöngumanni í samræmi við a-lið. 
Landlæknir skal halda skrá um forstöðumenn lyfjagerða. 

7. gr. 
Forstöðumanni ber að sjá lyfjagerð þeirri, er hann stýrir fyrir nægu og hæfu 
starfsliði í samráði við stjórn fyrirtækisins. Honum ber einnig að sjá um að 
ákvæðum 4. gr. sé fylgt. 
Forstöðumanni ber að sjá um að starfsfólk gæti fyllstu nákvæmni og aðgætni 
við gerð og afgreiðslu lyfja og önnur störf. 

8. gr. 
Húsakynnum lyfjagerðar og búnaði skal vel við haldið og ýtrasta hreinlætis 

tt í hvívetna. 

Þegar lyfjagerð er flutt úr stað, jafnvel þótt aðeins sé um Þbráðabirgðahúsnæði 
ræða, skal tilkynna það landlækni með hæfilegum fyrirvara, hvenær rekstur 

verði hafinn á hinum nýja stað. 

a. 

b. 

9. gr. 
Um afgreiðslutíma lyfjagerða fer eftir auglýsingu heilbrigðisstjórnarinnar. 

Fyrirskipaðar bækur o. fl. 

10. gr. 
Þessar bækur og gögn skulu vera í lyfjagerð: 

1. Nauðsynlegar bækur og gögn, er framleiðsluna varða. 
2. Lög, reglugerðir, auglýsingar og önnur opinber fyrirmæli, er lyfjagerðir og 

lyfjaheildsölur varða. 
3. Eftirlitsgerðabók. 
4. Vörukaupaspjaldskrá. 

ö. Vinnustofuspjaldskrá, svo og rannsóknaskrá, framleiðsluspjöld og áfyllinga- 
spjaldskrá, sbr. 12. gr. 

6. Fyrningabók. 
7. Fíknilyfjabók. 
8. Áfengisbók. 
9. Heilbrigðisvottorð starfsfólks lyfjagerðarinnar, sbr. 37. gr. lyfsölulaga. 

í0. Þær bækur varðandi bókhald, er lyfjagerðum er skylt að halda samkvæmt 
lögum. 

Bækur þær og gögn, er um gelur í 3—9. tölulið a-liðs er óheimilt að hafa á brott 
við forstöðumanns- eða eigendaskipti. 
Leiðréttingar og viðauka við bækur þær, sem um getur í 1. tölulið a-liðs, skal 
skrá í þær jafnóðum og leiðréttingar og viðaukar eru birtir og ganga í gildi. 
Í eftirlitsserðabók skulu eftirlitsgerðir varðveittar þá þegar, er þær hafa borizt 
forstöðumanni í hendur. 
Í vörukaupaspjaldskrá skal færa kaup á hvers konar lyfjavörum og efnum. 
Hverja vörutegund skal færa á sérstakt spjald (blað) og kaupa getið í þeirri 
röð, sem þau voru gerð svo og vörunúmers seljanda, sbr. 12. gr. Geta skal dag- 
selningar, magns, einingarverðs og seljanda. Færslum skal lokið eigi síðar en 
Þrem mánuðum eftir að kaup hafa verið gerð. Vörukaupaspjöld skulu varðveitt 
í tvö ár eftir að birgðir þrutu í lyfjagerðinni. 
Í vinnustofuspjaldskrá skal getið hvers konar framleiðslu, er á sér stað í lyfja- 
gerðinni. Skal færa hverja tegund á sérstakt spjald (blað) og í þeirri röð, er
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framleitt hefur verið. Skal gela þess, hversu mikið er framleitt hverju sinni af 

samsetningu og hvenær, svo og vörunúmer samsetningar, sbr. 12. gr. 
Í fyrningabók skal skrá fyrningar tíma lyfja, sem geymd eru í ótysger ðinni. 

1. Í fíknilyfjabók skal færa notkun í vinnustofum á eftirritunarskyldum lyfj- 

um, sbr. a-lið 6. gr. reglugerðar nr. 30 16. maí 1966 um gerð lyfseðla og al- 

greiðslu lyfja. Skal færslum þannig hátiað, að séð verði í hvaða samsetningu 

lyfið hafi verið notað, hversu mikið, hvenær og af hverjum, og þá vísað tl 

vinnustofuspjaldskrár og/eða framleiðsluspjalds. 
2. Enn fremur skal færa í fíknilyfjabók hvers konar útlát eftirritunarskyldra 

lyfja. Skal færslum þannig háttað, að séð verði hvaða lyf sé um að ræða, 
hversu mikið, hverjum selt, hvenær og hver hafi afgreitt. Í lok hvers árs skal 
senda landlækni fíknilyfjabók, en samrit skal geyma í lyfjagerðinni í minnst 
3 ár. Að þeim fresti liðnum skal brenna eða eyðileggja samritin á tryggi. 

legan hátt. 
i. Í áfengisbók, sbr. reglugerð nr. 116 13. maí 1952 um sölu áfengis til lækninga, 

er Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins lætur lyfjagerðum í té, skal skrá hvers 

konar notkun áfengis til lyfja. Skal í bók þessari vera greinilegt og sundurliðað 
yfirlit um áfengiseyðslu. Áfengisnolkun öll skal færð í réttri tímaröð og geta 
skal þess áfengismagns, sem notað er í hvert skipti. Fylgzt skal reglulega með 
því, hvort áfengiskaupum og áfengisnotkun samkvæmt áfengisbók ber saman. 
Áfengisbók skal í lok hvers árs send eftirlitsmanni til athugunar og varðveizlu. 
Undanþegin þessu ákvæði er þó Lyfjaverzlun ríkisins, meðan hún fer með einka- 
réttindi Áfengis- og tóbaksverzlunar ríkisins varðandi áfengislyf. 

i. Bækur þær og gögn, sem um getur í 19. tölulið a-liðs skulu vera tiltækar, séu 
gögn þess ekki geymd í sjálfri lyfjagerðinni, ef þess er óskað af eftirlitsmanni. 

Skylt er að leyfa athugun á bókhaldsgögnum, ef þess er krafizt í umboði ráð- 
herra, sbr. 45. gr. lyfsölulaga. 

s
m
 

Geymsla lyfja. 

11. gr. 
Fullnægja skal í lyfjagerð þeim fyrirmælum um geymslu, áletrun og gæði lyfja, 

sem lyfsölum eru sett, sbr. 16., 17., 18. og 19. gr. reglugerðar um búnað og rekstur 
lyfjabúða nr. 151 22. marz 1968. 

Rannsóknir á lyfjum og eftirlit með lyfjum. 

12. gr. 
Fullnægja skal í lyfjagerð þeim fyrirmælum um rannsóknir á lyfjum og eftirlit 

með lyfjum, sem lyfsölum eru sett, sbr. 20. gr. reglugerðar um búnað og rekstur 
lyfjabúða nr. 151 22. marz 1968. 

Framleiðsla lyfja. 

13. gr 
a. Framleiðsla lyfja skal framkvæmd af lyfjafræðingi (aðstoðarlyfjafræðingi) eða 

undir eftirliti hans. Sama gildir um önnur atriði lyfjagerðar, er meiri háttar eru. 
Lyfjafræðingur (aðstoðarlyfjafræðingur) skal ævinlega fullvissa sig um, að rétt 
sé áritað. 

b. Fullnægja skal í lyfjagerð þeim fyrirmælum um framleiðslu lyfja, sem lyfsöl- 
um eru sett, sbr. 21. gr. reglugerðar um búnað og rekstur lyfjabúða nr. 151 1968, 
að því undanskildu, sem eingöngu snertir afgreiðslu lyfja í lyfjabúð, (sbr. c-lið, 
p-lið, q-lið og r-lið 21. gr.).
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Afhending lyfja. 

14. gr. 
Um afhendingu lyfja og samsetninga, þar með talin auðkenning þeirra og áletr- 
un, fer eftir fyrirmælum lyfjaskrár svo og fyrirmælum heilbrigðisstjórnar, er 
í gildi eru á hverjum tíma. 
Sótthreinsunarefni, svo og efni og samsetningar, sem búið er um til afhendingar 
í lyfjagerð og ætlaðar eru til tæknilegra nota (undanþegnar eru þó samsetningar 
ætlaðar til framleiðslu á snyrtivörum) skal auðkenna rauðum merkimiða. Eit- 
urefni skal merkja á sama hátt, unz öðru vísi kann að verða ákveðið samkvæmt 
lögum um eiturefni og hættuleg efni. Efni notuð í rannsóknarskyni skal auð- 
kenna rauðum merkimiða. Efni notuð í rannsóknarskyni skal auðkenna gulum 
merkimiða. 
Óheimilt er í lyfjagerð að láta úti lyf, sem fyrnd eru orðin, sbr. fyrirmæli lyfja- 
skrár (lyfseðlasafns), áletrun, svo og fyrningabók sbr. 6. tölulið a-liðs og g-lið 
10. gr. 
Yfirlæknar og ráðnir aðstoðarlæknar á sjúkrahúsum, sem ekki eru deildaskipt, 
og yfirlæknar og ráðnir sérfræðingar á deildaskiptum sjúkrahúsum, svo og ráðn- 
ir lyfjafræðingar í þjónustu sjúkrahúsa, mega einir panta eftirritunarskyld lyf, 
sbr. a-lið, 6. gr. reglugerðar um gerð lyfseðla nr. 30 16. maí 1966, svo og bar- 
bitursýrulyf. 

Við sendingar á slíkum lyfjum ber læknir (eða ráðinn lyfjafræðingur) sbr. 
1. málsgrein, ábyrgð á sendingunni, ef hann sækir lyfin eða lætur sækja þau 
fyrir sina hönd. Ef lyfjagerð (lyfjabúð, lyfjaheildsala) sendir lyfin, ber hún 
ábyrgð á sendingunni, sbr. e-lið, unz sá hefur kvittað fyrir móttöku lyfjanna, er 
pantandi tilgreinir. Ákvæði þessi gilda þó ekki um póstsendingar eða sendingar 
segn lögmætu farmskírteini. Ef lyfjafræðingur er ráðinn til starfa í sjúkrahúsi, 
skal hann sjá um kaup og útvegun á þessum lyfjum, en staðgengill hans eða 
fyrrgreindir læknar í forföllum hans. 
Séu lyf þau, sem greinir í d-lið pöntuð í síma, skal pöntun einungis móttlekin 
af lyfjafræðingi (aðstoðarlyfjafræðingi), sem fullvissar sig um að sá, sem pantar, 
segi rétt til sín, hliðstætt því, sem fyrir er mælt í b-lið 4. gr. reglugerðar um gerð 
lyfseðla og afgreiðslu lyfja nr. 30 16. maí 1966. 

Lyfjaílát. 

15. gr. 
Hlíta ber í lyfjagerð þeim fyrirmælum um lyfjaílát, sem lyfsölum eru sett, sbr. 

23. gr. reglugerðar um búnað og rekstur lyfjabúða nr. 151 22. marz 1968. 

16. gr. 
Í lyfjagerð, sem fengið hefur leyfi til innflutnings og heildsölu sbr. 3. málsgr. 

1. gr., skal enn fremur hlíta þeim fyrirmælum, sem sett eru í TIL kafla reglugerðar 
þessarar. 

III. KAFLI 

LYFJAHEILDSÖLUR. 

17. gr. 
Í lyfjaheildsölu ber að hlíta fyrirmælum þeim um húsakynni, er sett eru í 

a- til h-liðum og k-lið, n-lið og o-lið 3. gr.
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18. gr. 
Lyfjaheildsölu, sem flytur inn önnur lyf en sérlyf eða mælir eða vegur sundur 

lyf og lyfjaefni ber að hlíta fyrirmælum þeim um búnað og áhöld lyfjagerða, er 
greinir í a-lið, b-lið d-lið og e-lið 4. gr. og ef þörf krefur, að mati eftirlitsmanns, 

einnig j-lið 3. gr. 

19. gr. 
Um forstöðumann lyfjaheildsölu sbr. 2. gr. eða lyfjadeildar heildsölufyrirtækis 

og rekstur slíkra fyrirtækja gilda ákvæði 6., 7., 8. og 9. gr. 

20. gr. 
Fyrirskipaðar bækur og gögn lyfjaheildsölu eru sem hér segir: 

a. Lög, reglugerðir, auglýsingar og önnur opinber fyrirmæli, er lyfjagerðir og 

lyfjaheildsölur varða. 
b. Eftirlitsgerðabók. 
c. Vörukaupaspjaldskrá. 
d. Rannsóknaskrá og áfyllingaspjaldskrá sbr. 12. gr. Á aðeins við um þær lyfja- 

heildsölur, sem um getur í 18. gr. 
e. Fyrningabók. 
f. Fíknilyfjabók. 
s. Heilbrigðisvottorð starfsfólks lyfjaheildsölunnar, sbr. 37. gr. lyfsölulaga. 
h. Þær bækur varðandi bókhald, er lyfjaheildsölum er skylt að halda samkvæmt 

lögum. 

21. gr. 
Um meðferð og notkun þeirra gagna, sem um getur í 20. gr. skal fara svo sem 

segir í b-lið, d-lið, e-lið, g-lið, h-lið og j-lið 10. gr. Ef lyfjaheildsala flytur inn sér- 
lyf, skal í vörukaupaspjaldskrá færa hinar ymsu stærðir pakkninga. Um nolkun rann- 
sóknaskrár og áfyllingaspjaldskrár segir 20. gr. reglugerðar um búnað og rekstur 

lyfjabúða nr. 151 1968. 

29. gr. 
Fullnægja skal í lyfjaheildsölu þeim fyrirmælum um geymslu, áletrun og gæði 

lyfja, sem sett eru lyfsölum, sbr. í6., 17., 18. og 19. gr. reglugerðar um búnað og 
rekstur lyfjabúða nr. 151 1968 og fyrirmælum 20. gr. sömu reglugerðar um rann- 
sóknir á lyfjum og eftirlit með lyfjum. 

Lyfjaheildsala, er eingöngu selur sérlyf, er undanþegin þessum ákvæðum að öðru 
leyti en þeim, er varðað geta geymslu sérlyfja. 

23. gr. 
Afhendingu lyfja frá lyfjaheildsölum skal haga í samræmi við 14. gr. um af- 

hendingu lyfja frá lyfjagerðum. 

24. gr. 
Um lyfjaílát og meðferð þeirra vísast til 15. gr. 

25. gr. 
Þegar lyfjaheildsala flytur inn lyf, er henni skylt, sbr. 28. gr. lyfsölulaga, að 

senda lyfjaverðlagsnefnd afrit vörureiknings og verðútreikning innan þriggja vikna 
frá því varan var tollafgreidd. 

26. gr. 
Skylt er lyfjaheildsölu, er flytur inn sérlyf, að sjá um, að hver pakkning sé merkt 

nafni innflytjanda. Sala lyfsins er óheimil, unz það hefur verið gert.
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27. gr. 
Ef lyfjaheildsala fer með einkainnflutning á sérlyfi, er henni skylt að eiga alltaf 

tiltækar nægar birgðir lyfsins. Nú þrjóta birgðir, og skal þá útvega lyfið tafarlaust 
(flugleiðis) við venjulegu heildsöluverði. 

28. gr. 
Skylt er lyfjaheildsölu, sem umboð hefur fyrir sérlyfjaverksmiðju, að láta lyfja- 

verðlagsnefnd í té verðlista umboðsfyrirtækis sins yfir lyf þau, sem eru á sérlyfjaskrá 
og tilkynna nefndinni jafnóðum þær breytingar, sem verða kunna á verði þessara 
lyfja frá verksmiðjunni. Enn fremur ber að tilkynna lyfjaskrárnefnd þessar verð- 
breytingar. 

IV. KAFLI 

EFTIRLIT MEÐ LYFJAGERÐUM OG LYFJAHEILDSÖLUM 

29. gr. 
Eftirlitsmaður, sbr. 47. gr. lyfsölulaga, framkvæmir fyrir hönd heilbrigðisstjórn- 

arinnar eftirlit með lyfjagerðum og lyfjaheildsölum. 

30. gr. 
Eftirlitsmaður skal eiga greiðan aðgang að húsakynnum fyrirtækisins á venju- 

legum afgreiðslutíma. Á hann rétt á öllum þeim upplýsingum, sem eru nauðsynlegar 
við framkvæmd eftirlitsins. 

3l. gr. 
Fara skal eina eða, eftir ástæðum, fleiri eftirlitsferðir árlega í hvert viðurkennt 

fyrirtæki og útibú þeirra. 

32. gr. 
a. Eftirlitsmanni er heimilt að taka hæfilegt magn sýna ókeypis til rannsóknar 

af öllum þeim lyfjum, sem fyrirtækið selur, og enn fremur af þeim hráefnum, 
sem ætluð eru til lyfjagerðar. Þegar tekið er sýni af efni eða lyfi, skal eftir- 
litsmaður innsigla og skilja eftir í vörzlu fyrirtækisins tvö sams konar sýni 
og hann hefur tekið til rannsóknar. 

b. Ef í ljós kemur, að lyf er verulega gallað, er fyrirtækinu skylt, samkvæmt fyrir- 
mælum eftirlitsmanns, að kalla lyfið þegar í stað inn frá öllum þeim, sem það 
hafa keypt. Í slíkum tilvikum skal fyrirtækið gera skrá yfir kaupendur og senda 
hana eftirlitsmanni og landlækni. 

33. gr. 
a. Þegar eftirliti og rannsókn á sýni er lokið, skal eftirlitsmaður gera skýrslu um 

niðurstöður eftirlits og rannsókna. Skýrslu skal senda viðkomandi fyrirtæki. 
Slíkar skýrslur skal að staðaldri geyma í fyrirtækinu og skulu þær sýndar 
eftirlitsmanni, ef hann óskar. 

Þ. Vilji fyrirtæki mótmæla einhverju í skýrslu eftirlitsmanns, skulu mótmæl- 
in, ásamt rökstuddri greinargerð, send landlækni eins fljótt og auðið er. 

34. gr. 
Heilbrigðisstjórnin getur, þegar sérstaklega stendur á, að fenginni umsögn 

lyfjaskárnefndar, heimilað að nota til lyfjagerðar ófullunnið lyf (efni) þótt eigi 
fullnægi það að öllu leyti fyrirmælum forskriftabókar, ef lyfið (efnið) telst hæft 
til þeirra nota, sem það er ætlað.



22. desember 1970. 718 Nr. 289. 

35. gr. 
Um brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar fer eftir fyrirmælum XI. kafla 

lyfsölulaga nr. 30 29. apríl 1963. 
Ráðherra getur afturkallað leyfi til starfsemi samkvæmt reglugerð þessari, 

ef ákvæði reglugerðar þessarar eru ekki haldin eða um er að ræða mikla og end- 
urtekna vanrækslu í sambandi við meðferð eða sölu lyfjanna. 

Hafi lyfjaheildsala, þegar reglugerð þessi tekur gildi, ekki í þjónustu sinni 
mann, sem fullnægir ákvæðum 19. greinar, sbr. 6. grein, reglugerðarinnar, er ráð- 
herra heimilt að setja viðkomandi lyfjaheildsölu tímabundinn frest, allt að 5 ár- 
um, til þess að fullnægja ákvæðum reglugerðarinnar að þessu leyti. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lyfsölulögum nr. 30 29. apríl 
1963, öðlast gildi 1. janúar 1971. j 

Í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 22. desember 1970. 

Eggert G. Þorsteinsson. Í 

Páll Sigurðsson. 

28. desember 1970. Nr. 290. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Jóhönnu Sigurjóns- 
dóttur frá Saurbæ, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 
28. desember 1970. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Jóhönnu Sigurjónsdóttur frá Saurbæ. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Jóhönnu Sigurjónsdóttur frá Saurbæ. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af Kvenfélaginu Bergþóru í Ölfusi til minningar um 

Jóhönnu Sigurjónsdóttur frá Saurbæ í Ölfusi með minningargjöf að fjárhæð kr. 
10 000.00. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að efla sönglif í Ölfusi og Hveragerði. 

4. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta í sparisjóðsdeild Búnaðarbanka Íslands, útibúinu í Hvera- 
gerði. 

5. gr. 
Heimilt er að verja öllum árstekjum sjóðsins eftir tilgangi hans, og einnig má 

skerða höfuðstólinn, ef tekjum eða hluta tekna eins eða fleiri ára hefur verið bætt 
við hann. Aldrei má þó skerða höfuðstólinn meir en svo, að eftir standi kr. 10 000.00. 
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6. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrir menn. Skal einn tilnefndur af Kvenfélaginu Berg- 

þóru en tveir af Kirkjukór Kotstrandar- og Hveragerðissókna. 

7. gr. 
Endurskoðendur skulu tilnefndir af Kvenfélaginu Bergþóru og Kirkjukór Kot- 

strandar- og Hveragerðissókna. Tilnefnir hvor aðili sinn endurskoðandann. 

8. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Nr. 291. 30. desember 1970. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð frú Dönu Jóhannes- 
dóttur frá Sæborsg, Ólafsfirði, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmála- 
ráðherra 30. desember 1970. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir minningarsjóð frú Dönu Jóhannesdóttur frá Sæborg, Ólafsfirði. 

1. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður hinn 12. nóvember 1970 í tilefni af því að þá er 50 ára 

hjúskaparafmæli frú Dönu Jóhannesdóttur og Jóns Kr. Björnssonar. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 20 000.00 og er það lagt fram af eiginmanni frú Dönu 

Jóhannesdóttur, Jóni Kr. Björnssyni og börnum þeirra. 
Sjóðurinn skal ávaxtaður í Sparisjóði Ólafsfjarðar eða á annan tryggilegan hátt 

að mati sjóðsstjórnarinnar. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja Elliheimili Ólafsfjarðar til kaupa á lækninga- 

tækjum eða öðru því, sem stjórn sjóðsins telur mesta nauðsyn á, á hverjum tíma. 
Óheimilt er að nota fé sjóðsins til rekstrar þessarar stofnunar. 

4. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 

5. gr. 
Sjóðurinn veitir viðtöku minningagjöfum og öðrum gjöfum. 
Sérstök þar til gerð bók, skal liggja frammi í Elliheimili Ólafsfjarðar, og má færa 

í hana stutt æviágrip þeirra, sem minningagjafir eru gefnar um og skulu gefendur 
annast ritun þeirra. 

6. gr. 
Úthlutun úr sjóðnum skal í fyrsta sinn ekki fara fram fyrr en höfuðstóll hans 

er orðinn kr. 50 000.00, en þá má veita úr honum þá upphæð, sem umfram er kr. 
20 000.00.
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Eftir það er stjórn sjóðsins heimilt að veita fé úr sjóðnum eftir því sem henni 
þykir henta, þó þannig að óheimilt er að skerða höfuðstól sjóðsins þannig að hann 
verði lægri en kr. 20 000.00. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa bæjarstjóri Ólafsfjarðar og þrír ættingjar frú Dönu Jó- 

hannesdóttur og skulu þeir vera kjörnir á fundi sem afkomendur frú Dönu Jó- 
hannesdóttur halda ár hvert. Á sama hátt skulu kjörnir tveir ættingjar til vara. 

Endurskoðendur reikninga Elliheimilis Ólafsfjarðar skulu endurskoða reikninga 
sjóðsins árlega. 

Stjórn sjóðsins hefur á hendi alla framkvæmd fjárveitinga sjóðsins, reiknings- 
hald og fjárreiður allar. 

8. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Akureyri, 12. nóvember 1970. 

F. h. Jóns Kr. Björnssonar samkv. umboði F. h. Rannveigar Jónsdóttur skv. umboði 
Freyja Jónsdóttir. Freyja Jónsdóttir. 

F. h. Hugljúfar Jónsdóttir skv. umboði  F. h. Kristjáns Jónssonar skv. umboði 
Freyja Jónsdóttir. Freyja Jónsdóttir. 

Freyja Jónsdóttir. 

30. desember 1970. Nr. 292. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um kjarasamninga starfsmanna sveitarfélaga 

nr. 159 frá 20. september 1962. 

Ákvæði til bráðabirgða: 

Varðandi kjarasamninga starfsmanna sveitarfélaga, sem koma í stað samninga, 
sem falla úr gildi 31. desember 1970, eru um málsmeðferð gerðar þessar breytingar 
á reglugerð nr. 159/1962: 

1. Tímabil það, er sáttasemjari ríkisins hefur kjaradeiluna til meðferðar framleng- 
ist til ð1. janúar 1971. 

2. Hafi samningar ekki tekizt fyrir 1. febrúar 1971, tekur Kjaradómur kjaradeil- 
una til meðferðar, og skal hann hafa lagt dóm á ágreiningsefni fyrir 1. marz 
1971. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 55/1962, öðlast þegar gildi og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld 
reglugerð nr. 201 8. september 1970. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. desember 1970. 

Emil Jónsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson.
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REIKNINGUR 

Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 1969. 

A. Rekstrarreikningur. 

Tekjur: 

  

Hluti af söluskatti og aðflutningsgjöldum ................ kr. 250 969 275.80 
Landsútsvör ........0.0 00 kr. 68212115.00 

—-Vanúthlutað 1909 c....cc0..r —- 697 304.40 

—  67514810.60 
Vextir (2... — 3 666 014.39 
Rekstrarhalli ...............0.00.00 20 -—- 1047 097.01 

  

Kr. 323 197 197.80 
Gjöld: 

. Framlög til sveitarfélaga: 
a. Af söluskatti og aðflutningsgjöldum .. kr. 231 557 740.00 

  

b. % hlutar landsútsvara .............. —- 51 233 153.00 
—- vanúthlutað 1967—-1968 ........... — 6 841 202.30 

kr. 275 949 690.70 
Hluti sveitarfélaga (7) af landsútsvari ........00.00....... — 16 978 962.00 
Lánasjóður sveitarfélaga ..............0.... 00 — 15 000 000.00 
Aukaframlög ...............2..0 0. —- 13680 000.00 
Styrkir ........20.000000 000 — 24 157.00 
Samband ísl. sveitarfélaga ............00..0... 0000 — 1470 218.10 
Kostnaður .................0.000.0. sn — 94 170.00 

  

Kr. 323 197 197.80 

Eignir: 
Innstæða í Seðlabankanum ...........0.0..0.00 000. kr.  9402761.80 
Bækur .............00 00. — 26 575.57 

  

Kr. 9429337.37 

Óúthlutað 1969 .........0...00. 00 kr. 697 304.40 
Höfustóll 1. janúar 1969 .................. kr. 9779 129.98 
Eignaskerðing 1969 .........00.0000000.... — 1047 097.01 

  —  8732032.97 
  

Kr. 9429 337.37 

Félagsmálaráðuneytið, 15. marz 1970. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Lára Hafliðadóttir.
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Haukur Sigurðsson. 
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REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Þórleifar Kr. Sigurðardóttur ljósmóður 

frá Kóngsbakka árið 1969. 

Tekjur 
Eign frá fyrra ári ............2.2.02 0000 
Vextir 1969 .........2..00.000 enn 
Vaxtabætur Söfnunarsjóðs .........0.2200 0000 nn en 

Gjöld 
Innstæða í Söfnunarsjóði ...........00.002 0000 unns 

Nr. 294. 

kr. 42 860.49 
— 4010.75 
— 122.75 
  

Kr. 46 993.99 

kr. 46 993.99 
  

Kóngsbakka, 29. júlí 1970. 

Sigurborg Magnúsdóttir. 

Kr. 46 993.99 

Aðalheiður Bjarnadóttir. 

REIKNINGUR 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir árið 1969. 

Rekstrarreikningur frá 1. janúar til 31. desember 1969. 

  

  

  

  

Gjöld: 
I. Vélbátaflotinn: 

Tjón 22.00.0000 kr. 65 920 079.85 
-— Hluti endurtryggjenda .... ......... — 49 084 325.28 

Kr. 16 835 754.57 

Tjónavarasjóður til 
næsta árs ............ kr. 20 890 372.00 
—- Hluti endurtrvgg. .. —- 15 688 603.00 

—- 5201 769.00 

II. Skip Landhelgisgæzlunnar: 
Tjón .......0..200 00 kr. 90 893.25 
—- Hluti endurtryggjenda .............. —- 89 200 18 

Kr 1 693.07 
Tjónavarasjóður til 
til næsta árs .......... kr. 2521 780.00 
—- Hluti endurtrvgg. .. —- 2492478.00 

—- --— —- 29 302.00   

  

kr. 22 037 523.57 

30 995 07



Nr. 295. 718 

III. Samsteypa ísl. fiskiskipatrygginga: 

IV. 

V. 

IV. 

VIl. 

VIII. 

Tjón 

=- Tjónavarasjóður frá fyrra ári 

Rekstrarkostnaður 

Aðstöðugjald 

88 013.00 
2 447 000.00 
  

  

  

= Hluti Bráðafúadeildar . 

Kr. 2535.013.00 
— 11 000.00 

kr. 5313 666.06 

Kr. 

1424.500.00 

6 738 166.06 
1593 362.64 
  

  

  

  

2524 013.00 

5 144 803.42 

  

  

  

  

Umboðslaun til bátaábyrgðarfél. ........ kr. 5161 576.98 
Umboðsl. til Samst. ísl. fiskiskipatr. .... — 481 050.00 

—- 5642626.98 

Vaxtagjöld ...........00.. 0. kr 333 384.90 
Gengismunur Þ.......... 0... —-- 92 371.58 

— 425 756.48 
Afskriftir: 
Lágm. 9 .......... 10% af 3000 000.00 kr. 300 000.00 
Innrétt. .......... 20% — 1606318.02 — 321 263.60 
Skrifstofuáh. ..... 12% — 118901248 — 136 681.50 
Björgunaráh. 12% — 381 269.14 — 39 752.30 
Bifreið ........... 20% -— 434 153.00 — 86 830.60 

— 884 528.00 
Tekjuafgangur .............0.0.0.0.0.... 00. — 12407501.49 

Kr. 49 097 748.01 

Tekjur 
Vélbátaflotinn: 
Í. Tjónavarasjóður frá fyrra ári ....... kr. 31 808 366.00 

=- Hluti endurtryggjenda ........... — 23 954 043.00 

Kr. 7854 323.00 

2. Iðgjöld .......... kr. 107 574 258.20 
=- Hluti endurtr. . — 80 125 453.10 

—— — 27 448 805.10 

Kr. 35 303 128.10 

3. Yfirfært til vara 
fyrir iðgj.afsl. ... kr.  $500000.00 
—- Hluti endurtr. . — 

4. Umboðslaun 

4 875 000.00 

1625 000.00 
  33 678 128.10 

10 587 524.43



11. 

11l. 

IV. 

  

779 

Skip Landhelgisgæzlunnar: 

1. Tjónavarasjóður frá fyrra ári ...... kr 315 000.00 

—=- Hluti endurtryggjenda .......... -- 311 850.00 

Kr 3 150.00 

2. iðgjöld .......... kr. 6907 885.42 
—- Hluti endurtr. . —-  6849427.55 

— 58 457 87   

  

3. Umboðslaun sr... 

Samsteypa ísl. fiskisk.trygg. og báta í beinni trygg.: 

1. Iðgjöld 
Hluti endurstryggjenda ............... —— 

kr. 4 661 444.00 
1847 342.10 

  

2. Umboðslaun vegna báta í beinni tryggingu 

Vaxtatekjur 

61 607.87 
786 552.10 

2 814 101.90 
185 335.70 
219 406.31 
30 000.00 

538 458.00 
196 633.60 

  

  

V. Leiga á björgunaráhöldum ...........22..0 00... 0000... 
VI. Endurgreidd aðstöðugjöld .........0202200 0000 nn nn 

VII. Hagnaður af sölu bifreiðar ..........0000. 000... nn... 

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1969. 

Eignir: 
I. Sjóður .........0000. 000. kr 201 182.39 

Innstæður í hlaupareikningum ........ — 865 793.65 
Innstæður í sparisjóðsbókum .......... — 2057 654.60 

II. Útistandandi skuldir .........2......0 0000 near nr 
Gjaldheimtan í Reykjavik vegna aðstöðugj. .. 

  

  

  

  

  

II. Verðbréfaeign .........0..00.0 000. kr. 687 500.00 
Víxlaeign .......0.0000200 000. — 38 869 952.50 
Hlutabréf í Björgunarfél. hf. .......... —- 230 000.00 
Hlutabréf í Verzianasambandinu hf. .... —- 10 000.00 

TV. Lágmúli 9 ........0.0..000 00. kr. 3000 000.00 
Lágmúli 9, innréttingar ................ — 1606 318.02 

Kr. 4606 318.02 
Fyrning til31. des. 1969 ................ — 1242527.20 

V. Skrifstofuáhöld ...........0.0.0000.0... kr. 1139 012.48 
Fyrning til 31. des. 1969 .............. — 737 501.44 

Björgunaráhöld ...........0..00.0.00.. kr. 331 269.14 

Fyrning til 81. des. 1969 ................ — 111 384 65 

Bifreið R-331 .........0.00000 0. kr. 434 153.00 
Fyrning 1969 .......0..0. 020. —- 86 830.60 

kr. 

49 097 748.01 

3 124 630.64 
95 635 630.70 

538 458.00 

3 363 790.82 

401 511.04 

219 884.49 

347 322.40 
  

Kr. 108 428 680.59
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Skuldir: 
I Stofnfé ríkissjóðs ..........0...000.0 kr. 2000 000.00 

1. Skuldheimtumenn ..............%.000 000 — 50 703 276.98 
Ógreiddur launaskattur ............00...... — 22 063.00 

III. Tjóna- og iðgjaldavarasjóður: 
Vélbátaflotinn fyrir tjónum ............ kr. 20 890 372.00 
Vélbátaflotinn fyrir iðgjöldum ......... — 6500 000.00 
Skip Landhelgisgæzlu fyrir tjónum .... — 2591 780.00 
Samst. ísl. fiskisk.tr. fyrir tjónum ...... — 2447 000.00 

Kr. 32 359 152.00 
-— Hluti endurtryggjenda .............. — 23 056 081.00 

— 9303071.00 
IV. Höfuðstóll 31. des. 1968 ............... kr. 33 992 768.12 

Tekjuafgangur 1989 ................... —- 12 407 501.49 
— 46 400 269.61 

Kr. 108 428 680.59 

Reykjavík, 30. júní 1970. 

Páll Sigurðsson. 

Framanskráður rekstrar- og efnahagsreikningur fyrir árið 1969 er saminn eftir 
bókhaldi stofnunarinnar, sem við höfum endurskoðað. 

Sparisjóðs- og hlaupareikningsinnstæður ásamt verðbréfaeign ha 
reyndar. 

Reykjavík, 14. júlí 1970. 

Endurskoðunarskrifstofa Björns E. Árnasonar. 

Árni Björnsson. 

  

  

Nr. 296. 

REIKNINGUR 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir árið 1969. 

(Bráðafúadeild.) 

Rekstrarreikningur frá 1. janúar til 31. desember 1969. 

Gjöld: 
Uppgerð tjón á árinu ............00........ kr. 19 915 309.17 
Uppbætur á tjón frá 1965 .................... —- 131 769.02 

Kr. 20 047 078.19 
Tjónavarasjóður til næsta árs ............. —- 20 682 475.00 

Kr. 40 729 553.19 
Tjónavarasjóður frá fyrra ári .............. — 27 962 989.00 

- kr.   

fa verið sann- 

12 766 564.19



  

  

  

  

  

  

  

  

781 Nr. 296. 

Reksturskostnaður .......0000200 0... kr. 1652 249.88 

Fúarannsóknir ........200000 0... er — 142 947.50 

Aðstöðugjald ...........0..0 0... 274 700.00 
— - 2 069 897.38 

Vaxtagjöld ..........000000. 00. — 494 334.00 

Afskrifað af skrifstáh. ... 12% af 110580.30 kr. 13 269.64 

— — rakaeyðingart. ...... 12% 480 832.17 — 57 699.86 
- — 70 969.50 

Hreinar tekjur .........02.000 0... een — 20534 927.53 

Kr. 35 936 692.60 

Tekjur 

Iðgjöld .............0..000 0. kr. 35 425 678.58 

Vaxtatekjur ...........0%0.000. s.n ern — 511 014.02 

Kr. 35 936 692.60 

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1969. 

Eignir: 

Sjóður .....002000.00 kr 6 355 95 

Innstæða í hlr. Verzlunarb. Íslands .......... —  849191.10 

Innstæða í hlr. Landsb. Íslands .............. — 249 927.90 

Innstæða í sparisj.b. Verzlunarb. Íslands ..... - 12441 740.70 
2... kr. 18547 215.65 

Verðbréf ............0 0. — 507 010.50 

Víxlaeign ..........0..00 000... — 628 332.08 

Útistandandi skuldir ...........2000. 0000. v enn — 51 161329.26 

Fúavarnarefni .............2.00000 00 — 95 124.40 

Fyrirfram greiddur söluskattur ..........2000000 00... 0... 1 037.67 

Eign í m/b Reyni ..........000 0000 nn — 84 444.59 

Skrifstofuáhöld ..........00..0 000... kt 110 580.30 

—=- Fyrning til 31. des. 1969 ......00..00....... — 88 247 96 

— — — 22 332.34 

Rakaeyðingartæki ...........00.00000 00. 00... kr 480 832.17 

—— Fyrning til 31. des. 1969 .......000000.00.. -- 178 835.48 
— 301 996.69 

Kr. 66 348 823.18 

Skuldir 

Skuldheimtumenn ........0..000e0rnnr renn kr. 15683814.14 

Ógreitt af uppgerðum tjónum .......0000000 0... 0 nn nn — 161 597.44 

Tjónavarasjóður til næsta árs ...............- kr. 20 682 476.00 

Greitt upp Í óuppgerð tjón .......0000 0000... — 5 589 857.51 
  15 092 617.49 

B 100
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Höfuðstóll 31. des. 1968 L............ kr. 14 875 866.58 
Tekjuafgangur 1969 .........000.000 — 20 534 927.53 

— — 35 410 794.11   

  

Kr. 66 348 823.18 
Reykjavík, 30. júní 1970. 

Páll Sigurðsson. 

Framanskráður rekstrar. og efnahagsreikningur hinn 31. des. 1969 er saminn 
eftir bókum deildarinnar, sem við höfum endurskoðað. 

Sjóðseign og bankainnstæður hafa verið sannreyndar. 

Reykjavík, 14. júlí 1970. 

Endurskoðunarskrifstofa Björns E. Árnasonar. 

Árni Björnsson. 

Nr. 297. 
REIKNINGUR 

Félagsstofnunar stúdenta. 

Aðalrekstrarreikningur fyrir árið 1969. 

Gjöld: 
1. Rekstrargjöld sérfyrirtækja: 

  

  

  

a. Gjöld Stúdentagarðanna ................ kr. 2 434 138.09 
Fyrningar .........0..0.00.. 0. — 216 699.00 

kr. 2650 837.09 
b. Gjöld Hótel Garðs .......0.0....... kr. 2612 994.81 

Fyrningar ..........0.0..0. 0. — 58 137.30 
— 2671 132.11 

c. Gjöld Kaffistofu stúdenta „...........0.0...00.0 0 — 954 907.03 
d. Gjöld Bóksölu stúdenta!) ............... kr. 3313 063.46 

Fyrningar  ...........0.0.0...00 — 945.00 
—  33814.008.46 

e. Gjöld Ferðaþjónustu stúdenta ..........000000000. — 0.00 
f. Gjöld Stúdentaskiptasjóðs ............0.0...000.00 —- 362 000.00 

  

Kr. 9952 884.69 
2. a. Sameiginlegur rekstrarkostnaður Félags- 

stofnunar .........0.0.00..00 0 kr. 632754.50 
b. Veittur styrkur til reksturs mötuneytis .. — 150 000.00 

  

Kr. 782 754.50 
c. Fyrningar af breytingakostnaði og búnaði 

vegna barnaheimilis .................... — 247 059.00 
-—- — —- 1029.813.50   

1) Innifalið í vörukaupum Bóksölu stúdenta 1969 eru vörukaup og gengistap frá 1968 kr. 76 556.00. Vörubirgðir Bóksölu stúdenta í árslok 1968 voru taldar á innkaupsverði, en eru í árslok 1969 
taldar á innkaupsverði að frádregnum 10% eða kr. 182 150.00.
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3. Tekjur umfram gjöld: 

  

  

Hreinar tekjur af rekstri .................. kr. 868 080.79 

Byggingarstyrkur vegna Félagsheimilis ...... — 9328 491.02 

Styrkur vegna stofnkostnaðar barnaheimilis.. — 450 000.00 
— 10646571.81 

Kr. 21 629 270.00 

Tekjur 

1. Rekstrartekjur sérfyrirtækja: 

a. Tekjur Stúdentagarðanna ...........00000000 00... 00... kr. 2718 778.00 

b. Tekjur Hótel Garðs .........2000000000 venur — 38 251 269.30 

c. Tekjur Kaffistofu stúdenta ......02.0000000 0000. en... — 993 366.55 

d. Tekjur Bóksölu stúdenta .........0..020000 000. even... — 8294531.84 

e. Tekjur Ferðaþjónustu stúdenta ........0.0220000. 00... 00... ——- 2 900.92 

f. Tekjur Stúdentaskiptasjóðs ..........020000. een... — 358 626.52 
  

Kr. 10619 473.13 

2. a. Hlutdeild í skráningargjöldum stúdenta 
1969 ........00000 0000 kr. 470 000.00 

b. Ýmsar tekjur ........000.00000 00. — 61 305.85 
c. Styrkur frá ríkissjóði vegna mötuneytis .. — 200 000.00 
d. Styrkur frá ríkissjóði vegna sameiginlegs 

reksturs Félagsstofnunar ................ — 500 000.00 
  — 1231 305.85 

3. Innborgaðir byggingarstyrkir vegna Félagsheimilis?) 

  

Frá ríkissjóði .........00.0200000 0... kr. 3 300 000.00 
Frá Happdrætti Háskóla Íslands ........... — 6000 000.00 
Vextir .......00000 000 nes — 28 491.02 

— 9328491.02 

4. Innborgaður styrkur frá ríkissjóði vegna stofnkostnaðar barna- 

heimilis ...........000.0000 nr — 450 000.00 
  

Kr. 21 629 270.00 

Aðalefnahagsreikningur hinn 31. desember 1969. 

Eignir: 

Veltufjármunir: 
Sjóður ........2.00000 nenna kr. 26 852.10 

Sparimerki .........002002 000. — 283.00 

Bankainnstæður ...........200000 00 nenna — 795 713.42 

Geymslufé .........020200000 eens — 7 600.00. 

Útistandandi skuldir ............0.000.000 0000 — 799 006.10 
Útistandandi skuldir — erlend mynt .......000.0.0. 00... 0... —- 17 720.00 

Víxileign ..........002000000n0 een — 37 499.00 

Vörubirgðir ...............020000 20 nan — 1639 370.00 
  

Veltufjármunir alls: kr. 3324 103.62 
  

2) Til tekna eru færðar greiddar fjárhæðir.
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Fastafjármunir: 

Gamli Garður — fasteignamat .............. kr. 997 000.00 
Nýi Garður — fasteignamat .................. — 1215 000.00 

— 2212 000.00 
Húsgögn, húsbúnaður og áhöld á Görðunum og 

Hótel Garði ..............0000.00 0... kr. 3 262 360.12 
=- Fyrning 1969 og áður .................... — 2119 395.08 

— 1142 965.04 
Breytingakostnaður á húsnæði Barnaheimilis, 

leiktæki og búnaður ...................... kr. 1 235 297.46 
=- Fyrning 1969 ............2.00..0.0.0 0000... — 247 059.00 

—- 988 238.46 
Áhöld Bóksölu ...........00000000. 0... kr. 7 880.00 
= Fyrning 1969 og áður ..............0.0..... —- 4 725.00 

— 3 155.00 
Skrifstofuhúsgögn ..................2.2..0.0.0 eee — 10 500.00 
Áhöld Kaffistofu stúdenta .............0..000 0. — 75 299.50 
Félagsheimili stúdenta (áfallinn byggingakostnaður) .......... — 10 224 455.80 

Aðrar eignir: 
Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands h.f. ...................... — 2 000.00 
Innkaupasamband bóksala — endurgreiðslureikn. ............ — 20 637.91 

Kr. 18 003 355.33 

Skuldir 
Skuldir til skamms tíma: 

Landsbanki Íslands .............0...00000.0 0000. kr. 14 508.70 
Samþykktir vixlar .................000000 0... — 210 302.50 
Skuldheimtumenn ...............0.00 0000 sn ne — 1100 932.12 
Skuldheimtumenn — erlend mynt .........00.. 0000. — 361 262.70 
Ógreiddir vextir ..............0.0.. 000. — 23 535.00 

  

Skuldir til skamms tíma alls: kr. 1710541.02 
Skuldir til langs tíma: 

Skuldabréfalán ................220...000 00 eens -— 138 500.00 
Eigið fé: 

Hrein eign skv. aðalefnahagsreikn. pr. 31/12 
1968 .....000...0.0 0 kr. 4717 859.63 

Hrein eign Bóksölu stúdenta pr. 31/12 1968 .. — 607 131.69 
Hrein eign Stúdentaskiptasjóðs pr. 31/12 1968 — 182 751.18 
Tekjur umfram gjöld samkvæmt aðalrekstrar- 

reikningi ..............0.0.0 — 10646571.81 
— 16154314.31   

  

Kr. 18 003 355.33 

Framanskráðan rekstrar- og efnahagsreikning pr. 31. desember 1969 fyrir 
Félagsstofnun stúdenta hef ég samið eftir bókhaldi stofnunarinnar að lokinni end- 
urskoðun. 

Reykjavík, 27. október 1970. 

Atli Hauksson.
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SAMÞYKKT 

fyrir Vatnafélagið Landvörn í Skagafirði. 

1. gr. 

Félagið heitir Vatnafélagið Landvörn. 
Heimili þess og varnarþing er í Akrahreppi. 

2. gr. 

Tilgangur félagsins er að vinna gegn landbroti af völdum Héraðsvatna og hættu- 

legum breytingum á rennsli þeirra á svæðinu frá Uppsölum í Akrahreppi að Grund- 

arstokksbrú. 
Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að láta fara fram verkfræðilega at- 

hugun á rennsli Héraðsvatnanna á félagssvæðinu og vinna síðan að þeirri mann- 

virkjagerð, sem nauðsynleg verður talin, og samþykki næst um innan félagsins. 

Mannvirkjagerð er löglega samþykkt, ef % fundarmanna á löglegum fundi í 

félaginu samþykkja hana. 

ð. gr. 
Félagssvæðið nær til eftirtalinna landareigna. 

Í Akrahreppi: 

1. Miðgrund. 
2. Syðstagrund. 
3. Stóru Akrar 1. 

4. Stóru Akrar II. 
5. Höskuldsstaðir. 

6. Miðhús. 
7. Þorleifsstaðir. 

8. Grundarkot. 

9. Hrólfsstaðir. 
10. Miklibær. 

11. Víkurkot. 

12. Víðivellir. 
13. Ásgarður. 
14. Hella. 

15. Miðsitja. 
16. Sólheimar. 
17. Sólheimagerði. 

18. Sunnuhvoll. 

19. Úlfsstaðir. 
20. Kúskerpi. 
21. Uppsalir 
22. Stokkhólmi. 
23. Mikley. 

Í Seyluhreppi: 

1. Vallanes. 

2. Vellir.
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Í Lýtingsstaðahreppi: 

1. Laugardalur. 
2. Héraðsdalur. 
3. Stapi. 
4. Steinsstaðir. 
5. Reykir. 

Samtals 30 landareignir, og fylgir eitt atkvæði hverri landareign. 

4. gr. 
Aðalfund félagsins skal halda eigi síðar en í júní ár hvert. Skal hann boðaður 

með minnst einnar viku fyrirvara. Fundarboðun skal fara fram bréflega eða sím- 
leiðis. Aukafundi skal boða á sama hátt og halda, ef stjórn félagsins telur ástæðu 
til eða einn þriðji félagsmanna óskar þess. Fundir eru lögmætir, ef löglega er til 
þeirra boðað. 

5. gr. 
Stjórn félagsins skal kosin á aðalfundi. Hana skipa 5 aðalmenn og jafnmargir 

til vara. Stjórnarnefndarmenn skulu kosnir til 5 ára í senn, þó þannig að eftir eitt 
ár gangi eimn aðalmaður og einn varamaður úr eftir hlutkesti og þannig áfram. 
Ber því árlega að kjósa einn aðalmann og einn varamann. Á aðalfundi skulu kosnir 
2 endurskoðendur og tveir til vara. Kosning endurskoðenda gildir til tveggja ára. 

Stjórnin skiptir með sér verkum. 

6. gr. 
Reikningsár félagsins skal vera almanaksárið. 
Reikningarnir skulu undirritaðir af stjórn félagsins og endurskoðaðir af kjörnum 

endurskoðendum. 

7. gr. 
A. Kostnaður við rekstur félagsins greiðist úr félagssjóði, sem myndaður skal 

með árgjöldum félagsmanna. Árgjöldin skulu ákveðin á aðalfundi ár hvert. 

B. Kostnaði landeigenda af áætlana og mannvirkjagerð skal jafna niður eftir land- 
verði jarða. 

Stjórn félagsins semur gjaldskrá, er sýni hundraðshluta hverrar jarðar í þess- 
um kostnaði, með tilliti til staðsetningar mannvirkja hverju sinni. 

Gjaldskráin skal borin undir fund í félaginu, og er hún bindandi fyrir alla félags- 
ð 

menn, ef % fundarmanna samþykkja hana. 

Náist ekki löglegt samþykki fyrir gjaldskrá, getur stjórn og þeir félagsmenn, 
sem ágreining gera, komið sér saman um gerðardóm í málinu. 

Verði ekki samkomulag um gerðardóm, geta eigendur krafizt mats. 

Kostnaður við mat greiðist af matsbeiðanda, verði gjaldskrá gagnvart viðkom- 
andi ekki breytt eða komi til hækkunar við matið, en úr félagssjóði, ef gjaldskrá 
lækkar gagnvart matsbeiðanda. 

Hati félagsmenn, sem ágreining gera varðandi gjaldskrá, ekki samþykkt gerð- 
ardóm eða óskað eftir mati, innan 14 daga frá því að gjaldskráin var lögð fyrir 
fund í félaginu, tekur hún gildi.
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8. gr. 
Gjöld þau, er um ræðir í A og B lið 7. gr. eru lögtakskræf. 

9. gr. 
Brot félaga á samþykktum félagsins varða sektum, allt að kr. 5000.00 — fimm 

þúsund krónum. 

10. gr. 
Mál út af brotum á samþykkt þessari skulu fara að hætti almennra lögreglu- 

mála. 

11. gr. 
Samþykktum þessum má aðeins breyta á aðalfundi, enda samþykki % hlutar 

fundarmanna breytinguna og hennar hafi verið getið í fundarboði. 

12. gr. 
Til að slita félaginu þarf að ræða félagsslit á tveimur aðalfundum í röð, og eru 

þau lögmæt, ef 34 félagsmanna mæta á síðari fundinum og % félagsmanna sam- 

þykkja félagsslit. 

13. gr. 
„Verði félaginu slitið, skulu eignir þess ávaxtaðar Í Útibúi Búnaðarbanka 

Íslands á Sauðárkróki. 
Verði síðar stofnað annað félag á þessu svæði og Í sama tilgangi, skulu þessar 

eignir renna til þess félags. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júni 1923. 

Landbúnaðarráðuneytið, 30. desember 1970. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

18. nóvember 1970. Nr. 299. 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 63. gr. umferðarlaga nr. 40, 23. apríl 1968 hefur eftirfarandi 
verið ákveðið: 

1. Einstefnuakstur verður á bogagötu framan við Háskólann frá norðri til suðurs. 

2. Bifreiðastöður verða bannaðar á nefndri bogagötu framan við skólabygginguna 
og vinstra megin miðað við akstursstefnu. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 18. nóvember 1970. 

Sigurjón Sigurðsson.
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AUGLÝSING 

um umferð á Akureyri. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40, 23. apríl 1968, hefur eftirfar- 

andi verið ákveðið: 

1. Bifreiðastöður eru bannaðar á Hrafnagilsstræti milli Eyrarlandsvegar og Möðru- 
vallastrætis. 

2. Stöðvunarskylda er á Gránufélagsgötu við Glerárgötu, einnig á Lögbergsgötu 
við Oddeyrargötu. 

3. Tvístefnuakstur er nú leyfður á Eyrarvegi, austan Norðurgötu og á Lögbergs- 
götu. 

Lögreglustjórinn á Akureyri, 16. desember 1970. 

Ófeigur Eiríksson. 

  

Stjórnartíðindi B 14, nr. 280—300. Útgáfudagur 1. marz 1971.
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12. maí 1970. 789 Nr. 301. 

AUGLÝSING 

um að ákvæðum 1. mgr. 28. gr. laga um vörumerki, nr. 47 2. maí 1968, 

skuli ekki beitt gagnvart þegnum tiltekinna ríkja. 

Samkvæmt heimild í 26 mgr. 28. gr. laga um vörumerki, nr. 47 2. maí 1968, hefur 

ráðuneytið ákveðið, að fengnum yfirlýsingum um gagnkvæma réttarvernd, að ákvæð- 

um 1. mgr. 28. gr. nefndra laga, varðandi skyldu erlendra aðila, sem sækja um að skrá- 

setja vörumerki hér á landi, til að leggja fram vottorð um samsvarandi skrásetn- 

ingu í heimalandi sínu, skuli ekki beitt gagnvart þegnum Stóra-Bretlands. 

Iðnaðarráðuneytið, 12. mai 1970. 

Jóhann Hafstein. 
Árni Snævarr. 

Nr. 302. 

AUGLÝSING 

frá Vörumerkjaskrárritara, Reykjavík. 

I. Vörumerki skrásett árið 1970. 

Skrás. 1970, nr. Í. Skráningard. 9. febrúar 1979. 

Tilkynnt 2. des. 1966, kl. 14.30. 

KING COTTON 

Cluett, Peabody £ Co., Inc., iðjurekstur og verzlun, 530 Fifth Avenue, New York 

10036, N.Y., Bandaríkin. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Fatnaður, fatnaðarvörur. (Fl. 25). 

B 101 

Rikisprentsmiðjan Gutenberg.
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Skrás. 1970, nr. 2. Skráningard. 9. febrúar 1970. 

Tilkynnt 7. október 1968, kl. 16.30. 

  

A/S ÁAskim Gummivarefabrik, iðjurekstur og verzlun, Noregi. 
Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Rvík. 

Ökutæki: flutningatæki til notkunar á landi, í lofti eða á sjó (og vatni), gutta- 
perka, gúmmí, balata og gerviefni, fyrir þessi efni ásamt vörum, sem framleiddar 
eru úr þessum efnum og ekki taldar í öðrum flokkum; efni til þéttunar og einangr- 
unar, asbest; gljásteinn (glimmer) og vörur úr þessu; slöngur, sem ekki eru úr 

  

málmi, fatnaðarvörur, þar með talið stígvél skór og inniskór. (Fl. 12, 17 og 25). 

Skrás. 1970, nr. 3. Skráningard. 9. febrúar 1970. 

Tilkynnt 18. september 1968, kl. 10.30. 

  

Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., iðjurekstur 1006 Oaza, Kadoma, Kadoma- 

cho, Kitawachi-gun, Osaka, Prefecture, Japan. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Ljósmyndavélar, búnað og tæki, kvikmyndavélar, búnað og tæki, hluti og fylgi- 

hluti til þessara vara, efni til ljósmyndunar, tatamis, mottur, innanhúss skraut- 
vörur úr klæði, reyrgluggatjöld, tjöld, sólskýli, regnskjól, sáðbeðsskjól, garðljósker,
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helgisiðatæki, rafmagnsvélar, búnað og læki, fjarskiptivélar, búnað og tæki, rafagna- 
vélar, búnað og tæki (utan véla fyrir læknaþjónustu búnaðar og tækja), rafveitu- 
gögn, leikföng, brúður, skemmtitæki, íþróttavörur, fiskveiðaútbúnað, hljóðfæri, 
hjálpargögn til leiksýninga, hljóðrita (ulan rafmagnsgrammofóna), hljóðritaplötur, 
hluti og fylgihluti þessara vara, rafmagnsorgel, rafeindaorgel, rafmagnspíanó, raf- 
magnsgitara, úr eða klukkur, gleraugu, hluti og fylgihluti þessara vara, úr eða klukk- 
ur, batteri-klukkur, rafmagnsúr, rafeindaúr. (F1. 9, 14, 15, 28). 

  
  

Skrás. 1970, nr. 4. Skráningard. 9. febrúar 1970. 

Tilkynnt 19. nóvember 1965, kl. 16.00. 

DELIPLAN 

Fa. Deutsche Linoleum-Werke AG, iðjurekstur og verzlun, 712 Bietigheim/Wirtt., 

Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: cand. polit. Árni Björnsson, Hörpug. 38, R. 
Gólf-, veggja- og borðþekjur úr linoleum eða úr efnum svipuðum linoleum, enn 

fremur úr gerviefnum eða gljáblöðum með eða án vefnaðar úr pappir eða gæða- 
pappa. (F1. 27). 

    

Skrás. 1970, nr. 5. Skráningard. 9. febrúar 1970. 

Tilkynnt 26. ágúst 1968, kl. 16.00. 

SEEMEEL 

Spillers Limited, iðjurekstur og verzlun, Old Change House, Cannon Street, 
London, E.C. 4, England. 

Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Óðinsg. 4, Reykjavík. 
Dýrafóður og samanþjappað eggjahvítuefni. (Fl. 31). 

Skrás. 1970, nr. 6. Skráningard. 9. febrúar 1970. 

Tilkynnt 12. febrúar 1961, kl. 11 f. h. 

BETICASE 

Merck £ Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahwav, New Jersey, 

U.S. A. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, hdl., Reykjavík. 

Lyf gegn sykursýki. (F1.5).
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Skrás. 1970, nr. 7. Skráningard. 9. febrúar 1970. 

Tilkynnt 13. marz 1968, kl. 11.30. 

  

Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda Motor Co., Ltd.), félag í Japan, 
að 5.5-chome, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 

Umboðsmaður: Gústaf A. Sveinsson, bhril., Laufásvegi 8, Reykjavík. 

  

Alls konar landflutningatæki, hlutar þeirra og fylgitæki. (Fl. 12). 

Skrás. nr. 8. Skráningard. 9. febrúar 1970. 

T 12/69. Tilkynnt 13. jan. 1969, kl. 14.50. 

TRASYLOL 

Farbenfabriken Bayer Akliengesellschaft, 509 Leverkusen-Baverwerk, Þýzka- 
landi, iðjurekstur og veræzlun. 

Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Lyf. (F1. 5). 

Skrás. nr. 9. Skráningard. 9. febrúar 1970. 

T 105/1969. Tilkynnt 17. apríl 1969, kl. 15.15. 

UNITUSSON 

Sandoz AG, iðjurekstur og verzlun, Lichtstrasse 35, Basel, Svisslandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Efnablöndur til nota sem meðul. (Fl. 5). 
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Skrás. nr. 10. Skráningard. 9. febrúar 1970. 

T 188/69. Tilkynnt 7. júlí 1969, kl. 10.50. 

  

PRZEDSIFBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO „AGROS“ (Foreign Trade 

Enterprise „Agros“), Warzawa, 32/34 Zurawia Street, Póllandi. 

Umboðsmaður: Gústaf A. Sveinsson, hrl., Reykjavík. 

Vodka. (F1. 33). 

Skrás. nr. 11. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 20/1969. Tilkynnt 20. janúar 1969, kl. 12.00. 

„ASEPTICON“ 

Neotis S. p. A., iðjurekstur og verzlun, Villaguardia, Como, Ítalíu. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

    
  

Allar vörur. (F1. 5). 

Skrás. nr. 12. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 124/1969. Tilkynnt 29. apríl 1969, kl. 14.14. 

GABANA 

Caribbean Distillers Limited, áfengisgerð, Martins Bank Building, Water Street, 

Liverpool, Englandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

Romm. (F1. 33). 
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Skrás. nr. 13. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 159/1969. Tilkynnt 11. júní 1969, kl. 11.35. 

„CAPITOL“ 

Capitol Sewing Machine Corp., iðjurekstur og verzlun, Highspire Plaza, Middel- 
town, Pennsylvania, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Saumavélar. (F1. 7). 

Skrás. nr. 14. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 173/1969. Tilkynnt 27. júní 1969, kl. 11.55. 

  

Przedsiebiorstwo Handlu Zagranieznego „AGROS“ (Foreign Trade Enterprise 
„Agros“), áfengisgerð og verzlun, Warsawa, 32/34 Zurawia Street, Póllandi. 

Umboðsmaður: Gústaf A. Sveinsson, hrl., Reykjavík. 

  

Áfengir drykkir. (F1. 33). 

Skrás. nr. 15. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 176/1969. Tilkynnt 1. júlí 1969, kl. 10.00. 

  

  

  

Marie Brizard £ Roger S.A., iðjurekstur og verzlun, 130 á 149, rue Fondaudége, 
Bordeaux (Gironde), Frakklandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Vín, sterkir drykkir og líkjörar. Merkið er skráð í litum, sérstaklega þó gylltum 

og dökkum. (F1. 33).
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Skrás. nr. 16. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 180/1969. Tilkynnt 30. júní 1969, kl. 16.30. 

  
Culemborg Exploitatie Maatschhappij N. V., iðjurekstur og verzlun, Drentestraat 

21, Amsterdam, Hollandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Áfengir og óáfengir drykkir, einkum vín, líkjörar, áfengir drykkir, koniak, 

brennivín, vínblöndur, syrups, ölkelduvatn og gosdrykkir, svo og efnablöndur til 
framleiðslu drykkja, bjór. (Fl. 32 og 33). 

Skrás. nr. 17. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 190/1969. Tilkynnt 8. júlí 1969, kl. 11.00. 

  

Kyowa Gomu Kogyo Kabushiki Kaisha, iðjurekstur og verzlun, 8—7 Sakuradori, 
Nishinari-ku, Osaka, Japan. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Dekk og slöngur (fyrir reiðhjól og ökutæki). (F1. 12). 
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Skrás. nr. 18. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 191/1969. Tilkynnt 8. júlí 1969, kl. 11.00. 

  

Kvowa Gomu Kogyo Kabushiki Kaisha, iðjurekstur og verzlun 8—7 Sakuradori, 
Nishinari-ku, Osaka, Japan. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Rafmagnsvírar og einangrunarbönd (úr vinyl og ofnu efni). (F1. 17). 

Skrás. nr. 19. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 192/1969. Tilkynnt 8. júlí 1969, kl. 11.00. 

  

MilCton 
Kyowa Gomu Kogyo Kabushiki Kaisha, iðjurekstur og verzlun, 8S—7 Sakuradori, 

Nishinari-ku, Osaka, Japan. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

    

Dekk og slöngur (fyrir reiðhjól og bíla). (F1. 12). 

Skrás. nr. 20. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 193/1969. Tilkynnt 8. júlí 1969, kl. 11.00. 

iCCLom 
Kyowa Gomu Kogyo Kabushiki Kaisha, iðjurekstur og verzlun, 8—7 Sakuradori, 

Nishinari-ku, Osaka, Japan. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Rafmagnsvírar og einangrunarbönd (úr vinyl og ofnum efnum). (F1. 17). 
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Skrás. nr. 21. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 206/1969. Tilkynnt 7. júlí 1969, kl. 16.00. 

minolta 
Minolta Camera Co., Ltd., iðjurekstur og verzlun, 18, 4-chome, Shoimachidori, 

Minami-ku, Osaka, Japan. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Ljósmyndatæki, sjóntæki, efna- og eðlisfræðileg tæki, kvikmyndatökutæki, mæli- 

tæki, læknistæki, kvikmyndatæki, hlutar og viðaukar fyrir öll ofangreind tæki, hulst- 
ur og kassar fyrir öll ofangreind tæki, (sjóngler, linsur, prismu), efni til ljósmynd- 

  

unar. (F1. 9 og 10). 

Skrás. nr. 22. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 217/1969. Tilkynnt 28. júlí 1969, kl. 16.15. 

Lesofol 

Lesonal-Werke Chr. Lechler £ Sohn, iðjurekstur og verzlun, Nachf. Stuttgart- 
Feuerbach, Kruppstrasse 30, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  
Lakklitir, fernis, lakk og lakkundirburður. (Fl. 2). 

Skrás. nr. 23. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 218/1969. Tilkynnt 28. júlí 1969, kl. 16.15. 

Lesoglas 

Lesonal-Werke Chr. Lechler £ Sohn, iðjurekstur og verzlun, Nachf. Stuttgart- 

Feuerbach, Kruppstrasse 30, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Litir, lakklitir, fernis, lakk, lakkundirburður (efni til þess að bera á með spaða) 

ryðvarnarefni, bæs, viðarkvoða, fyllingarefni. 
Merkið óskast aðeins skráð í einum flokki, að svo miklu leyti sem vörur þessar 

falla undir liti, lakkliti og lakk. (Fl. 2). 

Skrás. nr. 24. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 219/1969. Tilkynnt 28. júlí 1969, kl. 16.15. 

Lesoglanz 

Lesonal-Werke Chr. Lechler £ Sohn, iðjurekstur og verzlun, Nachf. Stuttgart- 

Feuerbach, Kruppstrasse 30, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl. Reykjavík. 
Litir, lakklitir, fernis, lakk, lakkundirburður, fyllingarefni, ryðvarnarefni, bæs, 

viðarkvoða. 

Merkið óskast aðeins skráð í einum flokki, að svo miklu leyti sem vörur þessar 

falla undir liti, lakkliti og lakk. (F1. 2). 
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Skrás. nr. 25. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 220/1969. Tilkynnt 28. júlí 1969, kl. 16.15. 

Lesotect 

Lesonal-Werke Chr. Lechler £ Sohn, iðjurekstur og verzlun, Nachf. Stuttgart. 

Feuerbach, Kruppstrasse 30, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Litir, lakklitir, fernis, lakk, lakkundirburður, (efni til þess að bera á með spaða) 

fyllingarefni. 

Merkið óskast aðeins skráð í einum flokki, að svo miklu leyti sem vörur þessar 

  

falla undir Mti, lakkliti og lakk. (Fl. 2). 

Skrás. nr. 26. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 225/1969. Tilkynnt 1. ágúst 1969, kl. 14.50. 

WHITE SHIELD 
Congoleum Industries, Inc., iðjurekstur og verzlun, 195 Belgrove Drive, Kearny, 

New Jersey, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Fóðringarefni og undirlegg. (Fl. 19). 

Skrás. nr. 27. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 231/1969. Tilkynnt 6. ágúst 1969, kl. 11.00. 

emsa 

Emsa-Werk Wulf £ Co. Emsdetten 4407, Diekstr., iðjurekstur og verzlun, 
Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Jón N. Sigurðsson, hrl., Reykjavík. 
Búshlutir, svo sem ytri blómapottar, vökvunarkönnur, fakirskálar, blómaskálar, 

vasar, blómaáhöld, plastmosi, Lílar blómakörfur, pappírskörfur, regnhlífastandarar 
og veggskápar, búshlutir og útivistartæki, svo sem stell, bjórglös, salatáhöld, púns- 
ausur, birgðabaukar, undirlegg, vatnsglös, sykurskammtarar og matarílát til að nota 
í tjöldum, búsáhöld, einkum (lítil) stundaglös, tertusprautur, tertusprautur með 
poka, mál, mælikönnur, grænmetisskerar, sítrónupressur, pottar, skálar, eplarífar, 

eggjaskerar, sleifar, vírþeytarar, hnifaparakassar, pikkarar, hristarar, trektar, tesíur, 
þvottaúðarar og laukskerar, hluti handa börnum og til notkunar við umönnun barna, 
svo sem barnastell, barnadiskar, barnaglös, barnadiskasamstæður með heitavatns- 

hólfi og án þess, barnaburstar, bómullarílát, smábarnahnífapör, sápudósir og papp- 
irsklútastalíf, hlutir í snyrtiherbergi, svo sem hillur, baðherbergisskápar, geispur, 
salernisburstahaldarar, pappírsþurrkurúllur; einnig eldhúsílát, búsáhöld og aug- 
lýsingahlutir, svo sem bréfahnífar og bréfaförg, allir ofantaldir hlutir algerlega eða 
að nokkru úr gerviefnum, málmi, tré eða vefnaði. (FI. 21). 
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Skrás. nr. 28. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 232/1969. Tilkynnt 7. ágúst 1969, kl. 14.50. 

GLYCOSED 
F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengesellsehaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 

124—-184, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Læknislyf, kemiskar afurðir í þágu lækninga og heilsuverndar, lyf og lyfja- 

varningur, plástrar, sáraumbúðir, efnasambönd til að eyða dýrum og jurtum, sótt- 
hreinsunarlyf. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 29. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 233/1969. Tilkynnt 7. ágúst 1969, kl. 14.50. 

RETIFON 
F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengesellsehaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 

124— 184, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Kemiskar afurðir notaðar í þágu vísinda, kemisk efni til að varðveita matvæli 

óskemmd; sápur, ilmvörur, eterolíur, fegrunarmeðul, hárvötn; lyf, dýralækningalyf 
og heilsuverndarlyf; barna- og sjúkrafæða; plástrar, efni í bindi, sótthreinsunarlyf, 
efnasambönd til að eyða illgresi og meindýrum. (F1. 1, 3 og 5). 

Skrás. nr. 30. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 234/1969. Tilkynnt 7. ágúst 1969, kl. 14.50. 

TIDEMOL 
F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengesellsehaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 

124— 184, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Læknislyf, kemiskar vörur í þágu lækninga, heilsuverndar og vísinda, lyf og 

lyfjavarningur (drugs), plástrar, sáraumbúðir, efnasamsetningar til að varðveita 
matvæli óskemmd, sótthreinsunarefni, fegrunarmeðul, eterolíur, sápur, sjúkrafæða, 
þó ekki fyrir lyf við verkjum, né sem þvagaukandi eða við háum blóðþrýstingi, 
lyfjasápur, hreinsiefni, sem innihalda lyf, fegrunarmeðul, sem innihalda lyf eða sótt- 
kveikjudrepandi efni. (FI. 1, 30g5). 

Samkvæmt tilkynningu umboðsmanns eiganda vörumerkisins dags. 28. ágúst 
1970, skal vörumerkið ekki gilda fyrir eftirtaldar vörutegundir: Lyf við verkjum, 
þvagaukandi lyf og lyf við háum blóðþrýstingi, lyfjasápur, hreinsiefni, sem innihalda 
lyf, sótthreinsunarefni, fegrunarmeðul, eterolíur og sápur. 
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Skrás. nr. 31. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 236/1969. Tilkynnt 8. ágúst 1969, kl. 17.08. 

(RN 

  

Ungmennasamband V.-Húnavatnssýslu, Víðidalstungu, V.-Hún. (Fl. 41). 

Skrás. nr. 32. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 238/1969. Tilkynnt 12. ágúst 1969, kl. 17.00. 

  

Bokma N. V., iðjurekstur og verzlun, Edisonstraat 20 at Leeuwarden, Hollandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík,. 
Gin. 
Vörumerkið er í þessum litum: Ljós- og döókkbláum, rauðum, hvítum og svörtum. 

(F1. 33). 

     



801 Nr. 302. 

Skrás. nr. 33. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 241/1969. Tilkynnt 15. ágúst 1969, kl. 16.25. 

BENCHMARK 
Joseph E. Seagram £ Sons, Inc., iðjurekstur og verzlun, 376 Park Avenue, New 

York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Bourbon Whiskey. (F1. 33). 

Skrás. nr. 34. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 242/1969. Tilkynnt 18. ágúst 1969, kl. 9.00. 

MAJOR 

Halldór Finnsson, Hrannarstís 5, Grundarfirði, Snæfellsnessýslu. 

Fatnaður; sokkar og annar prjónafatnaður. (F1. 25). 

Skrás. nr. 35. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 244/1969. Tilkynnt 18. ágúst 1969, kl. 11.35. 

OZASOL 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius á Brining, iðju- 

rekstur og verzlun, 45, Briningsirasse, Frankfurt/Matn, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Efnaframleiðsla til iðnaðar, vísinda og ljósmyndunar, einkum til framleiðslu á 

ljósnæmum efnum til nota við ljósmyndun, og vélrænar margföldunar ljósmynda, 

ólýstar ljósnæmar þrykkplötur úr pappir, málmum eða gervibynnum. (Fl. 1). 

Skrás. nr. 36. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 245/1969. Tilkynnt 18. ágúst 1969, kl. 11.35. 

Daonil 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius £ Brúning, iðju- 

rekstur og verzlun, Briningstrasse 45, Frankfurt/Main, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Lyf, efnaframleiðsla til lækninga og heilsugæglu, lyfjaefni, plástrar, sáraum- 

búðir, efni til eyðingar dýrum og illgresi, sótthreinsunarefni, til að varðveita mat- 

væli og halda þeim ferskum. (Fl. 5).



  

Skrás. nr. 37. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 246/1969. Tilkynnt 18. ágúst 1969, kl. 15.00. 

DXaM 

JAFNGOTT Í ALLAN ÞVOTT 

Hreinn hf., sápuverksmiðja, Barónsstíg 2, Reykjavík. 
Þvottaefni fyrir hvers konar þvott; efnablanda fyrir fata- og dúkaþvott; sápa. 

  

(F1. 3). 

Skrás. nr. 38. Skráningard. 11. febrúar 1970. 
T 247/1969. Tilkynnt 18. ágúst 1969, kl. 15.00. 

argus 
AUGLÝSINGASTOFA 

Auglýsingastofan ARGUS sf., Laugavegi 3, Reykjavík. 
Þjónusta; auglýsinga- og útbreiðslustarfsemi; gerð auglýsinga fyrir tímarit, dag- 

blöð, kvikmyndahús, sjónvarp, útvarp, ete. Gerð auglýsingaspjalda, auglýsingaveggja, 
útstillinga, auglýsingabréfa (direct mail), auglýsingabæklinga, verðskráa etc.; teikni- 
stofuvinna, bókaskreytingar, firmamerki, félagsmerki, umbrot blaða og tímarita, 
hönnun umbúða ete.; textavinna og áætlanagerð fyrir auglýsingar; auglýsingadreif- 
ing; umboð fyrir erlend auglýsingafirmu á Íslandi. (F1. 35).
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Skrás. nr. 39. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 248/1969. Tilkynnt 19. ágúst 1969, kl. 14.30. 

  

SEIFA Societá per 10 Sviluppo dei Consumi dei Fertilizzanti S.p.A., Þiazza 

Duca D'Aosta, iðnaður og verzlun, 4 — Milano, Ítalíu. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 

  
Efnavörur til landbúnaðarnota, tilbúinn áburður. (F1.1). 

Skrás. nr. 40. Skráningard. 11. febrúar 1970. 

T 250/1969. Tilkynnt 22. ágúst 1969, kl. 16.20. 

MOSY 

BM-Chemie Produktions- u. Vertriebsgesellchaft m. b. H., iðjurekstur og verzlun, 
Schulstrasse 8, Holm (Kr. Pinneberg), Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  
  

Blómahaldarar í formi frauðefnablokka. (F1. 20). 

Skrás. nr. 41. Skráningard. 18. febrúar 1970. 

T 251/1969. Tilkynnt 22. ágúst 1969, kl. 16.20. 

bindy-strip 

BM-Chemie Produktions- u. Vertriebsgesellschaft m. b. H., iðjurekstur og verzlun, 
Schulstrasse 8, Holm (Kr. Pinneberg), Þvzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Bindiefni fyrir blómabindara og garðræktarstarfsemi úr basti og bastlegum 

    
gerviefnum, einnig rúlluáhöld fyrir það. (Fl. 21 og 22). 

Skrás. nr. 42. Skráningard. í8. febrúar 1970. 

T 252/1969. Tilkynnt 26. ágúst 1969, kl. 15.00. 

Tosan 

Blendax-Werke R. Schneider £“ Co., efnaverksmiðja, 65 Mainz, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Ilmvörur, einkum persónuleg lykteyðingarefni til náinnar líkamshollustu; sápa. 

(FI. 3). 
 



Skrás. nr. 43. Skráningard. 18. febrúar 1970. 
T 253/1969. Tilkynnt 26. ágúst 1969, kl. 16.50. 

ROCHE 
F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 

124— 184, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Kemiskar vörur í þágu vísinda og iðnaðar; litaefni í matvæli; fegrunarmeðul; 

hárvötn; dýralækningalyf og heilsuverndarlyf; tímarit um fræðandi og vísindaleg 
efni á sviði lyfja handa mönnum og dýrum: dýrafæða svo og fegrunarmeðul og ilm- 
vörur; aukaefni í dýrafæðu. (Fl. 1, 2, 3, 5, 16 og öl). 

Skrás. nr. 44. Skráningard. 18. febrúar 1970. 
T 254/1969. Tilkynnt 26. ásúst 1969, kl. 16.50. 

ROCHE 
F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 

124— 184, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Video-segulbandsupptökur á fræðsluefni í læknisfræði með nolkun rafseguls- eða 

  

  

  

kvikmyndabanda til endurspilunar. nn FI. 9). 
Skrás. nr. 45. Skráningard. 18. febrúar 1970. 
T 256/1969. Tilkynnt 2. september 1969, kl. 11.00. 

a 

  
Málning hf., Kársnesbraut 32, Kópavogi. N (Fl. 1 og 2). 
   



Skrás. nr. 46. Skráningard. 18. febrúar 1970. 

T 257/1969. Tilkynnt 2. september 1969, kl. 11.00. 

    

Málning hf., Kársnesbraut 32, Kópavogi. (Fl. 1 og 2). 

Skrás. nr. 47. Skráningard. 18. febrúar 1970. 

T 258/1969. Tilkynnt 2. september 1969, kl. 11.00. 

  

Málning hf., Kársnesbraut 32, Kópavogi. (Fl. 1 og 2). 
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Skrás. nr. 48. Skráningard. 18. febrúar 1970. 

T 259/1969. Tilkynnt 2. september 1969, kl. 11.00. 

     
  

Málning hf., Kársnesbraut 32, Kópavogi. (Fl. 1 og 2). 

Skrás. nr. 49. Skráningard. 18. febrúar 1970. 

T 260/1969. Tilkynnt 2. september 1969, kl. 11.00. 

Málning hf., Kársnesbraut 32, Kópavogi. (Fl. 1 og 2). 

S SRA aa . á Á 
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Skrás. nr. 50. Skráningard. 18. febrúar 1970. 

T 261/1969. Tilkynnt 2. september 1969, kl. 11.00. 

    
HVÍT GRUNNMÁLNING 

Málning hf., Kársnesbraut 32, Kópavogi. (Fl. 1 0g 2). 

Skrás. nr. 51. Skráningard. 18. febrúar 1970. 

T 262/1969. Tilkynnt 2. september 1969, kl. 11.00. 

  
  

        
  

  

  
  

    

                
Málning hf., Kársnesbraut 32, Kópavogi. (Fl. 1 og 2).
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Skrás. nr. 52. Skráningard. 18. febrúar 1970. 

T 263/1969. Tilkynnt 2. september 1969, kl. 11.00. 

  

Málning hf., Kársnesbraut 32, Kópavogi. (F1, 1 og 2). 

Skrás. nr. 53. Skráningard. 18. febrúar 1970. 

T 264/1969. Tilkynnt 2. september 1969, kl. 11.00. 

k
a
 ÁR
 

a 
ag
 

  

Málning hf., Kársnesbraut 32, Kópavogi. (F1. 1 og 2).
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Skrás. nr. 54. Skráningard. 18. febrúar 1970. 

T 265/1969. 

  

Skrás. nr. 55. Skráningard. 18. febrúar 1970. 

T 266/1969. Tilkynnt 2. september 1969, kl. 11.00. 

í steinsteypu 

  

Málning hf., Kársnesbraut 32, Kópavogi. (Fl. 1 og 2)



Nr. 302. 810 

Skrás. nr. 56. Skráningard. 23. febrúar 1970. 

T 268/1969. Tilkynnt 4. september 1969, kl. 9.30. 

LAND-RIN 

Shell International Petroleum Company Limited, iðjurekstur og verzlun, Shell 
Centre, London, S. E. 1, Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Skordýraeyðar, lirfueyðar, sveppaeyðar, plöntueyðar og meindýraeyðar; efna- 

blöndur til útrýmingar illgresis, meindýra og óværu; allt til landbúnaðarins (F1.5). 
  

  

Skrás. nr. 57. Skráningard. 23. febrúar 1970. 

T 269/1969. Tilkynnt 4. september 1969, kl. 10.15 

Ð GRILL IRA 
   

  

  

Hm) 

Markús Alexandersson, Bogahlið 15, Reykjavík. (FI. 29, 30, 31, 32 og 40). 

Skrás. nr. 58. Skráningard. 23. febrúar 1970. 

T 270/1969. Tilkynnt 5. september 1969, kl. 10.15. 

  

Félag íslenzkra gullsmiða, Laugavegi 8, Reykjavík. 
Vörur úr góðmálmum, gullsmíða- og gimsteinavörur, frá fyrirtækjum félags- 

  

manna Félags íslenzkra gullsmiða. (Fl. 14). 

Skrás. nr. 59. Skráningard. 23. febrúar 1970. 

T 273/1969. Tilkynnt 8. september 1969, kl. 16.40. 

GRANDAMO 

AGFA-GEVAERT AG., iðjurekur og verzlun, 509, Leverkusen-Bayerwerk, Þýzka- 
landi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Efnavörur til ljósmyndunarnota, ljósnæmur pappir til ljósmyndunarnota. 

(Fl. 1). 
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Skrás. nr. 60. Skráningard. 23. febrúar 1970. 

T 274/1969. Tilkynnt 8. september 1969, kl. 16.40. 

RANGE RÓVER 
Rover Company Limited, iðjurekstur og verzlun, Lode Lane, Solihull, War- 

wickshire, Englandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

    

Vélknúin flutningatæki á landi. (Fl. 12). 

Skrás. nr. 61. Skráningard. 23. febrúar 1970. 

T 275/1969. Tilkynnt 10. september 1969, kl. 15.00. 

KONSUM 

Hf. Súkkulaðiverksmiðjan Síríus, sælgætisgerð, Reykjavik. 
Alls konar suðusúkkulaði, átsúkkulaði og munngæti, og er orðið „Konsum“ að 

  

skoða sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar vörutegundir. (Fl. 30). 

Skrás. nr. 62. Skráningard. 23. febrúar 1970. 

T 280/1969. Tilkynnt 15. september 1969, kl. 16.30. 

COURREGES 

Courreges Parfums, 11 bis rue Boissy d'Anglas, París, Frakklandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Handsápur, ilmvörur, loftnæmar olíur, snyrtivörur og fegrunarvörur, hárolíur. 

    

(F1. 3). 

Skrás. nr. 63. Skráningard. 23. febrúar 1970. 

T 281/1969. Tilkynnt 16. september 1969, kl. 15.00 

    
Steinar S. Waage, Móaflöt 57, Garðahreppi, Gullbringusýslu. 
Ullarvörur, þar með talin hálfunnin ullarvara og fullunninn fatnaður úr ull. 

(F1. 22 og 25). 
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Skrás. nr. 64. Skráningard. 23. febrúar 1970. 

T 282/1969. Tilkynnt 16. september 1969, kl. 16.30. 

NOACK 

Nordiska Ackumulatorfabrikker Noack Aktiebolag, Stokkhólmi, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Rafgeymar og önnur rafmagnstæki og vélar og raftækjaefni, (sem ekki tilheyra 

öðrum flokkum). (F1. 9). 

Skrás. nr. 65. Skráningard. 23. febrúar 1970. 

T 283/1969. Tilkynnt 17. september 1969, kl. 11.45. 

EMBRA 

R. J. Reynolds Tobacco Company, iðjurekstur og verzlun, Main £ Fourth Street, 
Winston-Salem, North Carolina, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

    

Sígarettur. (F1. 34). 

Skrás. nr. 66. Skráningard. 23. febrúar 1970. 

T 288/1969. Tilkynnt 18. september 1969, kl. 11.30. 

VABRA 

A/S Ferrosan, iðjurekstur og verzlun, Blegdamvej 72, Kaupmannahöfn, Dan- 
mörku. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
(Fl. 5 og 10). 

Samkv. forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarrétt- 
inda á sviði iðnaðar, nýtur verkið verndar hér á landi frá 20. marz 1989. 

Skrás. nr. 67. Skráningard. 23. febrúar 1970. 

T 229/1969. Tilkynnt 30. september 1969, kl. 16.15. 

SANDOMIGRAN 

Sandoz Ltd., iðjurekstur og verzlun, Lichtstrasse 35, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Lyf. (Fl. 5). 
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Skrás. nr. 68. Skráningard. 23. febrúar 1970. 

T 303/1969. Tilkynnt 6. október 1969, kl. 11.30. 

  

MARTINI £ ROSSI S.p.A., iðjurekstur og verzlun, 42, Corso Vittorio Emanuele, 

Turin, Ítalíu. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Áfengir lystaukandi drykkir, vermúth, líkjörar, freyðvín, vín, spíritus og áfengir 

    

drykkir. (Fl. 33). 

Skrás. nr. 69. Skráningard. 23. febrúar 1970. 

T 305/1969. Tilkynnt 8. október 1969, kl. 11.00. 

SANDOPART 

Sandoz Ltd., iðjurekstur og verzlun, Lichtstrasse 35, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Lyf. (F1. 5). 

Skrás. nr. 70. Skráningard. 23. febrúar 1970. 

T 308/1969. Tilkynnt 10. október 1969, kl. 17.20. 

PROTECEL 

Standard Oil Company, iðjurekstur, Flemington, New Jersey, og 30 Rockefeller 
Plaza, New York, N. Y. 10020, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Viðaukaefni eggihvítufæðu til að nota sem efnishluta fæðu. (F1. 5). 

Skrás. nr. 71. Skráningard. 23. febrúar 1970. 

T 309/1969. Tilkynnt 13. október 1969, kl. 16.00. 

Siomix 

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, iðjurekstur og verzlun, 509 Leverkusen, 

Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Sykur fyrir sykursýkissjúklinga. (F1. 5). 

  

B 104
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Skrás. nr. 72. Skráningard. 23. febrúar 1970. 

T 310/1969. Tilkynnt 14. október 1969, kl. 15.00. 

  

COURREGES PARFUMS, iðjurekstur og verzlun, 11 bis, rue Toussy d'Anglas 
Paris 8e, Frakklandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Handsápur, ilmvörur, ilmvötn, Kölnarvatn og snyrtivötn, olíur fyrir snyrtingu 

og fyrir húð, snyrtivörur og fegrunarvörur, vökvar fyrir hár, húð og bað, tannkrem. 

  

(Fl. 3). 

Skrás. nr. 73. Skráningard. 23. febrúar 1970. 

T 315/1969. Tilkynnt 20. október 1969, kl. 14.00. 
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Sigrún Jónsdóttir, Háteigsvegi 26, Reykjavík. 

Batik — og aðrar vefnaðarvörur framleiddar af Sigrúnu Jónsdóttur. 

(Fl. 24, 25 og 26). 
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Skrás. nr. 74. Skráningard. 23. febrúar 1970. 

T 316/1969. Tilkynnt 21. október 1969, kl. 16.00. 

MÚRMÝKIR 

S. Sigurlinnason hf., Hraunhólum, Garðahreppi, Gullbringusýslu. 
Byggingarefni. (F1. 19). 

Skrás. nr. 75. Skráningard. 23. febrúar 1970. 

T 318/1969. Tilkynnt 23. október 1969, kl. 14.45. 

" NU*CHOC 

A. Wander, Limited, iðjurekstur og verzlun, 42, Upper Grosvenor Street, Gros- 
venor Square, London W. 1, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Súkkulaði til drykkjar. (F1 30). 

Skrás. nr. 76. Skráningard. 24. marz 1970. 

T 362/68. Tilkynnt 17. desember 1968, kl. 16.00. 

INTERMEDICA 

Norfarma A/S, iðjurekstur og verzlun, Sofies Gate 60, Oslo 1, Noregi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Efnavörur til iðnaðar-, vísinda- eða ljósmyndanota og einnig til nota í land- 

búnaði, skógrækt og garðrækt, tilbúinn áburður og dýraáburður; slökkvitæki, efni 
til herzlu og kemiskar efnablöndur til lóðunar; efni til niðursuðu á matvælum, 

görfunarefni; bindiefni til iðnaðarnota; bleikingarefni og aðrar efnablöndur til 
fata- og dúkaþvottar; efnablöndur til hreingerninga, fægingar og blettahreinsunar 
ásamt slípiefnum; sápu, ilmvörur (parfumerivörur), loftnæmar (æteriskar) olíur, 

efnablöndur til andlitssnyrtingar, hárvatn; efnablöndur til tannhirðingar; efna- 

blöndur til nota sem meðul, meðul handa dýrum og efnablöndur til hreinlætis; 
efnablöndur til nota við sérstakt mataræði fyrir börn og sjúklinga; plástrar og efni 
til sáraumbúða (og annarra álíka umbúða), efni til tannfyllingar og til töku tann- 
móta; sótthreinsunarefni, efnablöndur til útrýmingar illgresi, meindýrum og óværu; 
jurðtakynbætur, rannsóknir á sviði jurtaverndunar, garðrækt, garðyrkjuskólar, 
landbúnaður, leiga á landbúnaðarvélum, dýraeldi, dýraverndun, heilsuhæli, hjúkrun 
og starfsemi sjúkrahúsa, sjónglerjasérfræðingar, tannlæknar, dýralæknar og starfsemi 
þeirra, hnykklækningar, sjúkraheimili, hjúkrunarheimili fyrir afturbatasjúklinga, 
berklavarnarstöðvar fyrir börn, sjúka og aldraða, dagheimili fyrir börn, barnaheimili, 
hvíldar- og hressingarhæli fyrir afturbatasjúklinga, elliheimili, forstaða og rekstur 
heimila, eftirlitstilsjón, tæknilegt eftirlit, efnafræðingar, rannsóknir á sviði fegrunar- 
efna, sýkla- og efnarannsóknastofur, útreikningar á sviði jarðfræði, landmælingar, 
olíuleit, olíuprófanir, olíu- og vatnsborun, brunnborun, fagleg og sérfræðileg ráð- 
gjafarstarfsemi, rannsóknar- og upplýsingastarfsemi, andleg starfsemi, teiknistofur, 
arkitektastörf, hibýlafræði, skrúðgarðaarkitektar, teiknarar utivistarsvæða, lóða- 

hönnun, byggðahönnun, önnur hönnun (nema efnahagsleg), náttúruverndaráróður, 
tæknileg sérfræði, verkfræðilegar kannanir og rannsóknir, almenn verkfræðistörf,
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verkfræði-tæknileg úrvinnslugögn (dala), formgjafar (í iðnaði), flöskuátöppun, um- 
búðateikningar, blaðaúrklippur, ljósmyndir ásamt myndatextum, myndasmiíði, starfs- 
fræðsla og önnur ráðgjafarstarfsemi (þó ekki í sambandi við verzlun), starfsemi 
vélritunarstofu, prentsmiðjur, vínstúkur, sjálfsafgreiðsla, ölstofur, rekstur kaffi- og 
veitingahúsa, vistbúnaður (próvíant), baðherbergistæki, klósett, fornminjaverzlun, 
minjagripasala, hárhirðing, fegrunarstofur, snyrtivöruverzlun, nuddstofur, herbergis- 
leiga, matsöluhús, gistihúsarekstur, rekstur ferðaskrifstofu (pöntun gistiherbergja), 
hjúskaparmiðlun, veizluþjónusta, leiga á tjaldstæðum, sýningar (á munum og varn- 
ingi), veðurupplýsingar, starfsemi upplýsingastofu, einkaupplýsingar, lögfræðileg 
aðstoð, lögfræðileg sérkunnátta og önnur fagleg sérkunnátta svipaðs eðlis, þýðingar- 
störf, gæzlustörf (næturvarzla), dirkun á læsingum, ættfærsla og eftirgrennslun eftir 
týndu fóiki, leynilögregluslörf, starfsemi útfararskrifstofu, líkbrennsla, leiga á borð- 
líni, ungbarnabúnaður, ungbarnafatnaður, leiga á rafmagnstækjum, dreifingartæki, 
sjálfsalar, hreinsun á geymslurúmi í rísi, tuskusöfnun, tuskusala, brotajárns- 

  

sala. (Fl. 1, 3, 5 og 42). 

Skrás. nr. 77. Skráningard. 24. marz 1970. 

T 2/1969. Tilkynnt 7. janúar 1969, kl. 11.30. 

ATTENUVAK 

Merck á Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Mótefni til að skapa ónæmi. (F1. 5). 

Skrás. nr. 78. Skráningard. 24. marz 1970. 

T 23/1969. Tilkynnt 27. janúar 1969, kl. 14.30. 

chevrox 

  

    
  

   MAN:NIADE 
MATERIAL
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A/S Askim Gummivarefabrik, iðjurekstur og verzlun, Noregi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Fatnaðarvörur, þar með talið stígvél, skór og inniskór. (Fl. 25). 

Skrás. nr. 79. Skráningard. 24. marz 1970. 

'T 66/1969. Tilkynnt 6. marz 1969, kl. 14.15. 

  

Murray, Sons á Company, Limited, iðjurekstur og verzlun, Whitehall Tobacco 

Works, 1 a Linfield Road, Belfast 12, Norður-Írlandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

Tóbak, hvort heldur unnið eða óunnið. (Fl. 34). 

Merkið er skráð í ljósgrænum, dökkgrænum, svörtum, rauðgulum, gylltum og 

hvítum lit. 

  

Skrás. nr. 80. Skráningard. 24. marz 1970. 

T 75/1969. Tilkynnt 13. marz 1969, kl. 11.20. 

DAMOLIN 

Dansk Moler Industri A/S, iðjurekstur og verzlun, Nörregade 21, 7800 Skive, 

Danmörku. 
Umboðsmaður: Stefán Bjarnason, verkfræðingur, Reykjavík. 

Efnavörur til iðnaðar. (F1. 1). 

Samkv. forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar, um vernd á sviði iðn- 

aðar, nýtur merkið verndar hér á landi frá 20. sept. 1968.
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Skrás. nr. 81. Skráningard. 24. marz 1970. 
T 83/1969. Tilkynnt 24. marz 1969, kl. 15.00. 

  

North American Rockwell 
North American Rockwell Corporation, iðjurekstur, 2300 East Imperial High- 

way, El Segundo, California, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík.. 

  

  

Flugvélar og byggingarhlutir þeirra. 0 (FI. 19). 

Skrás. nr. 82. Skráningard. 24. marz 1970. 
T 109/1969. Tilkynnt 21. apríl 1969, kl. 16.25. 

DUATROL 

Smith Kline £ French Laboratories, iðjurekstur og verzlun, 1500 Spring Garden 
Street, Philadelphia, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Efnablöndur til nota sem meðul, meðul handa dýrum og efnablöndur til hrein- 

lætis; efnablöndur til nota við sérstakt mataræði fyrir börn og sjúklinga; plástrar 
og efni til sáraumbúða (og annarra álíka umbúða), efni til tannfyllingar og til 
töku tannmóta; sótthreinsunarefni; efnablöndur til útrýmingar illgresi, meindýr- 

  

  

um og óværu. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 83. Skráningard. 24. marz 1970. 
T 119/1969. Tilkynnt 28. apríl 1969, kl. 11.40. 

ELDOPAR 

Weiders Farmasöytiske A/S, iðjurekstur og verzlun, Hausmannsgaten 6, Oslo 
1, Noregi.
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Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Efnablöndur til nota sem meðul, meðul handa dýrum og efnablöndur til hrein- 

lætis; efnablöndur til nota við sérstakt mataræði fyrir börn og sjúklinga; plástrar 
og efni til sáraumbúða (og annarra álíka umbúða), efni til tannfyllingar og til töku 
tannmóta; sótthreinsunarefni; efnablöndur til útrýmingar illgresi, meindýrum og 

  

óværu. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 84. Skráningard. 24. marz 1970. 

T 125/1969. Tilkynnt 30. apríl 1969, kl. 11.45. 

Chevron 
     

Merkið er í svörtum, bláum og rauðum lit. 
Standard Oil Company of California, iðjurekstur og verzlun, 225 Bush Street, 

San Francisco, California 94120, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Allar vörur í flokkum: (F1. 1, 2, 3, 4, 5, 16 og 19). 

Skrás. nr. 85. Skráningard. 24. marz 1970. 

T 126/1969. Tilkynnt 30. apríl 1969, kl. 11.45. 

Chevron 

  

Standard Oil Company of California, iðjurekstur og verzlun, 225 Bush Street, 
San Francisco, California 94120, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í flokkum: (Fl. 1, 2, 3, 4, 6, 16 og 19). 
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Skrás. nr. 86. Skráningard. 24. marz 1970. 

T 133/1969. Tilkynnt 5. maí 1969, kl. 11.45. 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Rothmans of Pall Mall Limited, iðjur2ksiur, Weinbergstrasse 79, Zúrich 

8035, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Tóbak óunnið og unnið, reykingamannavörur og eldspýtur. 
Merkið er í litum: Hvítum, gylltum, dökkbláum, 1i4síláum og rauðum. 

  

(F1. 34). 

Skrás. nr. 87. Skráningard. 24. marz 1970. 

T 137/1969. Tilkynnt 7. maí 1969, kl. 11.50. 

BRICANYL 

Aktiebolaget Astra, iðjurekstur og verzlun, Kvarnberkagatan 16, S-151 85 
Söndertálje, Svíþjóð. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Efnablöndur til nota sem meðul, meðul handa dýrum og efnablöndur til hrein- 

lætis; efnablöndur til að nota við sérstakt mataræði fyrir börn og sjúklinga; plástrar 

og efni til sáraumbúða (og annarra álíka umbúða), efni til tannfyllingar og til töku 
tannmóta; sótthreinsunarefni, efnablöndur til útrýmingar illgresi, meindýrum og 
óværu. (Fl. 5). 
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Skrás. nr. 88. Skráningard. 24. marz 1970. 

T 138/1969. Tilkynnt 8. maí 1969, kl. 16.33. 

cherrox“; 
A/S Askim Gummivarefabrik, iðjurekstur og verzlun, Askim, Noregi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Fatnaðarvörur, þar með talið stígvél, skór og inniskór. (F1. 25). 

Skrás. nr. 89. Skráningard. 24. marz 1970. 

T 141 1969. Tilkynnt 12. maí 1969, kl. 10.00. 

ATLANTIC 

Neotecna S. A., iðjurekstur, 2540 Grenchen, Sviss. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

    

Úr, klukkur, úrfestar og hlutar þessara vara. (Fl. 14). 

Skrás. nr. 90. Skráningard. 24. marz 1970. 

T 142/1969. Tilkynnt 12. maí 1969, kl. 11.25. 

AUDICORT 

American Cyanamid Company, iðjurekstur, Berdan Avenue, Wayne, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Steroid efnablanda. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 91. Skráningard. 24. marz 1970. 

T 147/1969. Tilkynnt 14. maí 1969, kl. 11.35. 

Chevron     
Standard Oil Conipany of California, iðjurekstur og verzlun, 225 Bush Street, 

San Francisco, California 94120, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

B 105
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Olíur og fituefni til iðnaðarnota (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar eða 
loftnæmar olíur); smurningarefni; rykbindiefni; brennsluefni (hér með talin 
brennsluefni fyrir hreyfla) og efni til lýsingar; kerti, náttljós og kveikir. 

  

Merkið óskast skráð í bláum, rauðum og hvítum litum. (Fl. 4). 

Skrás. nr. 92. Skráningard. 24. marz 1970. 

T 149/1969. Tilkynnt 28. maí 1969, kl. 11.40. 

VICKS 
Richardson-Merrell Inc., iðjurekstur og veræzlun, 122 East 42nd Street, New York, 

N. Y., Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 3., 5. og 30. flokki. (Fl. 3, 5 og 30). 

Skrás. nr. 93. Skráningard. 24. marz 1970. 

T 153/1969. Tilkynnt 29. maí 1969, kl. 16.20. 

STIM-U-DENT 

STIM-U-DENT, Inc., iðjurekstur og verzlun, 14035 Woodrow Wilson Avenue, 
Detroit, Michigan, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Bleikingarefni og aðrar efnablöndur til fata- og dúkaþvottar; efnablöndur til 

hreingerninga, fægingar og blettahreinsunar ásamt slípiefnum; sápa, ilmvörur 
(parfumerivörur); loftnæmar (æteriskar) olíur, efnablöndur til andlitssnyrtingar, 
hárvatn; efnablöndur til tannhirðingar, þar á meðal tannhreinsara og tannholds- 

    

nuddara. (FT. 3). 

Skrás. nr. 94. Skráningard. 24. marz 1970. 

T 154/1969. Tilkynnt 29. maí 1969, kl. 16.20. 

SANFOR-PLUS-2 

Cluett, Peabody á Co., Inc., iðjurekstur og verzlun, 530 Fifth Avenue, New 
York 36, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Fatnaðarvörur, þar með talið stígvél, skór og inniskór. (F1. 25).
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Skrás. nr. 95. Skráningard. 24. marz 1970. 

T 158/1969. Tilkynnt 9. júní 1969, kl. 15.00. 

  

  

  

ÆDG DGEWORTH 
L EXPORT J          

    
  

Larus £ Brother Company, iðjurekstur og verzlun, 18 South 22nd Street, 

Richmond, Virginia, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Sígarettur. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 96. Skráningard. 28. marz 1970. 

T 166/1969. Tilkynnt 24. júní 1969, kl. 15.05. 

  

    Brands 
The American Tobacco Company, iðjurekstur og verzlun, 245 Park Avenue, 

New York, N. Y., Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Sígarettur; smákökur og kartöfluflysjar; niðursoðin matvara og matvæli í 

flöskum, þ. e. ávextir, grænmeti, ávaxtaniðursuða, ávaxtasafar, grænmetissafar, 
ávaxtadrykkir, grænmetisdrykkir, tilbúnar súpur, mauksoðið og blandað kjöt, græn- 
meti og deig, salatsósur, edik, niðursoðnar og frystar sjávarafurðir, blandaður 
tómatasafi og skelfisksafi, sýróp með gervibragði, eplasósa og hollenzk sósa; 
whiskey. (Fl. 29, 30, 33 og 34). 
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Skrás. nr. 97. Skráningard. 28. marz 1970. 

T 181/1969. Tilkynnt 30. júní 1969, kl. 16.30. 

PERIVITA 

Merck á“ Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 

Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Lyf, sem inniheldur efni til að auka matarlyst, og vitamín til að örva vöxt og 

  
  

koma í veg fyrir og lækna efnaskiptasjúkdóma. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 98. Skráningard. 28. marz 1970. 

T 183/1969. Tilkynnt 3. júlí 1969, kl. 16.20. 

SUN-MAID 

Sun-Maid Raisin Growers of California, iðjurekstur, 13525 South Bethel Avenue, 
Kingsburg, California, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

(Fl. 29, 30, 31, 32 og 33). 
  

Skrás. nr. 99. Skráningard. 28. marz 1970. 

T 189/1969. Tilkynnt 8. júlí 1969, kl. 11.00.    
  

    
  

Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H., iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 
52, Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Sigarettur. (Fl. 34). 
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Skrás. nr. 100. Skráningard. 28. marz 1970. 

T 194/1969. Tilkynnt 8. júlí 1969, kl. 16.30. 

BOEING 

The Boeing Company, iðjurekstur, 7755 Fast Marginal Way, Seattle, Washington, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Flugvélar og flugvélahlutar og fylgitæki, og allar aðrar vörur í 12. flokki. 

  

(Fl. 12). 

Skrás. nr. 101. Skráningard. 28. marz 1970. 

T 195,/1969. Tilkynnt 8. júlí 1969, kl. 16.30. 

  

The American Tobacco Company, iðjurekstur og verzlun, 245 Park Avenue, 

New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Sígarettur; smákökur og kartöfluflysjur; niðursoðin matvara og matvæli í 

flöskum, þ. e. ávexti, grænmeti, ávaxtaniðursuðu, ávaxtasafa, grænmetissafa, ávaxta- 

drykki, grænmetisdrykki, tilbúnar súpur, mauksoðið og blandað kjöt, grænmeti og 
deig, salatsósur, edik, niðursoðnar og frystar sjávarafurðir, blandaðan tómatsafa og 
skelfisksafa, sýróp með gervibragði, eplasósa og hellnzk sósa; whiskey. 

(Fl. 29, 30, 33 og 34). 
  

Skrás. nr. 102. Skráningard. 28. marz 1970. 

T 196/1969. Tilkynnt 7. júlí 1969, kl. 16.00. 

TOBAGO 

Rcemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H., iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 
52, Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Sigarettur. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 103. Skráningard. 28. marz 1970. 

T 197/1969. Tilkynnt 7. júlí 1969, kl. 16.00. 

LEMANS 

Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H., iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 
52, Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Sigarettur. (F1. 34). 
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Skrás. nr. 104. Skráningard. 

T 199/1969. Tilkynnt 7. júlí 

COLLINS 

Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H., iðjurekstur og verzlun, 
52, Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Sigarettur. 

Skrás. nr. 105. Skráningard. 

T 201/1969. Tilkynnt 7. júlí 

JEAN NICOT 

Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H., iðjurekstur og verzlun, 
52, Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

28. marz 1970. 

1969, kl. 16.00. 

2000 Hamborg 

(Fl. 34). 

28. marz 1970. 

1969, kl. 16.00. 

2000 Hamborg 

(F1. 34). 
  

Sigarettur. 

Skrás. nr. 106. Skráningard. 

T 202/1969. Tilkynnt 7. júlí 

KISSME 

Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H., iðjurekstur og verzlun, 
52, Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

28. marz 1970. 

1969, kl. 16.00. 

2000 Hamborg 

  

Sigarettur. (F1. 34). 

Skrás. nr. 107. Skráningard. 28. marz 1970. 

T 203/1969. Tilkynnt 7. júlí 1969, kl. 16.00. 

MIRAMAR 

Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H., iðjurekstur og verzlun, 
52, Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

2000 Hamborg 

    

Sigarettur. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 108. Skráningard. 28. marz 1970. 

T 204/1969. Tilkynnt 7. júlí 1969, kl. 16.00. 

GREEN VALLEY 

Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H., iðjurekstur og verzlun, 
52, Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Sigarettur. 

2000 Hamborg 

(F1. 34). 
 



827 Nr. 302. 

Skrás. nr. 109. Skráningard. 28. marz 1970. 

T 205/1969. Tilkynnt 7. júlí 1969, kl. 16.00. 

SHELTON 

Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H., iðjurekstur og veræzlun, 2000 Hamborg 

52, Postfach 500, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Sigarettur. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 110. Skráningard. 28. marz 1970. 

T 224/1969. Tilkynnt 1. ágúst 1969, kl. 14.50. 

CULENHOF 

Culemborg Exploitatie Maatschappij N. V., iðjurekstur og verzlun, Drentestraat 

21, Amsterdam, Hollandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Bjór, öl og porter-öl, ölkelduvatn og gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir, síróp 

(syrups) og aðrar efnablöndur til að búa til drykki, vín, áfengir drykkir og líkjörar. 
(F1. 32 og 33). 

  

Skrás. nr. 111. Skráningard. 28. marz 1970. 

T 235/1969. Tilkynnt 12. ágúst 1969, kl. 10.00. 

MAYBELLINE MAGIC MASCARA 

Maybelline Co., iðjurekstur og verzlun, 5900 Ridge Avenue, Chicago, Illinois, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavik. 
Snyrtivörur, hreinlætisvörur, sem ekki eru lyf, tannduft, háreyðingarvörur, vörur 

fyrir hár, hreinlætisvörur í 3. flokki, gerviaugnahár og gervineglur, allt hreinlætis- 

  

vörur, og sápa. (Fl. 3). 

Skrás. nr. 112. Skráningard. 28. marz 1970. 

T 237/1969. Tilkynnt 12. ágúst 1969, kl. 10.00. 

VITABATH 

UHU-Werk H. u. M. Fischer, iðjurekstur og verzlun, Hánferstrasse 34, Búhl 

(Baden), Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Snyrtivörur. (F1. 3). 
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Skrás. nr. 113. Skráningard. 28. marz 1970. 
T 239/1969. Tilkynnt 13. ágúst 1969, kl. 14.35. 

HANES 

Hanes Corporation, iðjurekstur og verzlun, Winston-Salem, North Carolina, 
27102, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Ragnar Jónsson, brl., Hverfisgötu 14, Reykjavík. 
Ofin efni; rúmteppi og borðdúkar; vefnaðarvörur (ekki taldar í öðrum flokk- 

um); fatnaðarvörur, þar með talið stígvél, skór og inniskór (Fl. 24 og 25). 

Skrás. nr. 114. Skráningard. 28. marz 1970. 

T 255/1969. Tilkynnt 1. sept. 1969, kl. 9.00. 

THERMOS 

Thermos Limited, Ongar Road, Brentwood, Essex, Englandi, iðjurekstur. 
Umboðsmaður: Magnús Thorlacius, hrl., Hafnarstræti 19, Reykjavík. 
Glervörur, ísílát, einangruð ílát og flöskur, heimilisáhöld og ílát (þó ekki úr 

góðmálmum eða húðuð með þeim); matarkörfur fyrir hádegisverð, tekörfur, körfur 
og kassar fyrir matvæli í ferðalögum, allt útbúið; hlutir í 91. flokki, sem gerðir eru 
úr plasti eða frauðkenndu urethena eða sem innihalda þau efni; áhöld í 21. flokki 
til að hella fljótandi efnum úr; glertappar; tæki til að hella tei á (ekki rafknúin), 
tekönnur og kaffikönnur, enda ekki úr góðmálmum eða húðað með þeim og ekki 

  

  

með hitunarbúnaði; og hlutar og búnaður fyrir allar þessar vörur. (Fl. 21). 

Skrás. nr. 115. Skráningard. 28. marz 1970. 
T 267/1969. Tilkynnt 2. sept. 1969, kl. 15.35. 

á 
E. R. Squibb á Sons, Inc., iðjurekstur og verzlun, 909 Third Avenue, New York, 

N. Y., 10022, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Gerviblöndur til sykrunar, efnaframleiðsla til nota við framleiðslu á lyfjum, 

lyf fyrir dýr, fegrunarvörur, hreinlætisvörur, efnablöndur til nota í iðnaði, vísindum, 
garðrækt og landbúnaði og í lyfjarannsóknum, efnablöndur til sjúkdómsauðkenn- 
ingar; ilmvörur og loftnæmar olíur, efnablöndur og efni til líkamshirðingar, sem 
ekki eru lyf, sápur, shampó, hárhirðingarefni, fegrunarvörur fyrir neglur og húðina 
og efnablöndur til tannhirðingar; lyf og lyfjavörur fyrir menn og dýr og til heilsu- 
gæzlu, sótthreinsunarlyf, svæfingarlyf, efni til sáraumbúða og annarra umbúða til 
nota við skurðaðgerðir, tannlækninga og annarra lækninga, til dýralækninga og í 
öllum sams konar eða svipuðum tilgangi og að framan segir; tilbúin bein og til- 
búinn beinvefur ætluð til skurðlækninga, gervilimir, uppskurðar-, lækna-, tann- 
lækna-, og dýralækningatæki og áhöld, svo og hlutar þessara tækja. (FI. 1, 3, 5 og 10). 
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Skrás. nr. 116. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 271/1969. Tilkynnt 5. sept. 1969, kl. 11.30. 

BREEZE 

Unilever Limited, iðjurekstur, Unilever House, Blackfriars, London E. C. 4, 

Englandi. 
Umboðsmaður: Heildverzlun Ásgeirs Sigurðssonar h. f., Reykjavík. 
Sápur, bleikingarefni og önnur efni til þvotta, einnig efni til að hreinsa, fægja 

og skúra úr. (Fl. 3). 

Athugasemd: Kemur í stað vörumerkis BREEZE (orð) No. 25/1949 (þáverandi 
eigandi Lever Brothers Company), er féll úr gildi 26. apríl 1969. 

  

Skrás. nr. 117. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 272/1969. Tilkynnt 5. sept. 1969, kl. 14.38. 

LEXAN 

General Electric Company, iðjurekstur og verzlun, Í River Road, Schenectady, 
New York, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Polycarbonate resins til notkunar við steypingu og plast þynnur. (Fl. 1 og 17). 

  

Skrás. nr. 118. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 277/1969. Tilkynnt 10. sept. 1969, kl. 16.45. 

CLEAR GUARD 

Richardson-Merrell Inc., skráð félag í Delaware, iðjurekstur og verzlun, 122 
East 42nd Street, New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Útvortislyf til að hafa hemil á gelgjubólum. (F1. 5), 

Skrás. nr. 119. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 279/1969. Tilkynnt 15. sept. 1969, kl. 16.30. 

VERTON 

E. R. Squibb £ Sons, Inc., 909 Third Avenue, New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Inntökulyf til getnaðarvarna. (Fl. 6). 
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Skrás. nr. 120. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 284/1969. Tilkynnt 18. sept. 1969, kl. 11.30. 

( IR 
  

   

  

    | JOHN DEERE / 
  

Deere £ Company, iðjurekstur og verzlun, Moline, IHlinois, 61 265, Banda- 
ríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Landbúnaðarvélar og tæki og hlutar til þeirra, hjól- og skriðtraktorar og vélar 

og hlutar til þeirra, aftanívagnar og vagnar, kranar og lyftitæki, tæki til jarðflutn- 
ings, trjáflutninga, landmótunar og landhreinsunar, grasvalla og garðtraktorar og 

  

  

þess konar tæki, gaffallyftarar. (FI. 7 og 12). 

Skrás. nr. 121. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 285/1969. Tilkynnt 18. sept. 1969, kl. 11.30. 

Deere £ Company, iðjurekstur og verzlun, Moline, Illinois, 61 265, Banda- 

ríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Landbúnaðarvélar og tæki og hlutar til þeirra, hjól- og skriðtraktorar og vélar 
og hlutar til þeirra, aftanívagnar og vagnar, kranar og lyftitæki, tæki til jarðflutn- 
ings, trjáflutninga, landmótunar og landhreinsunar, grasvalla og garðtraktorar og 
þess konar tæki, gaffallyftarar. (Fl. 7 og 12). 
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Skrás. nr. 122. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 286/1969. Tilkynnt 18. sept. 1969, kl. 11.30. 

JOHN DEERE 
Deere £ Company, iðjurekstur og verzlun, Moline, Illinois, 61 265, Banda- 

ríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Landbúnaðarvélar og tæki og hlutar til þeirra, hjól- og skriðtraktorar og vélar 

og hlutar til þeirra, aftanívagnar og vagnar, kranar og lyftitæki, tæki til jarðflutn- 
ings, trjáflutninga, landmótunar og landhreinsunar, grasvalla og garðtraktorar og 
þess konar tæki, gaffallyftarar. (Fl. 7 og 12). 

Skrás. nr. 123. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 287/1969. Tilkynnt 18. sept. 1969, kl. 11.30. 

  

Deere £ Company, iðjurekstur og verzlun, Moline, Illinois, 61 265, Banda- 
ríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Landbúnaðarvélar og tæki og hlutar til þeirra, hjól- og skriðtraktorar og vélar 

og hlutar til þeirra, aftanívagnar og vagnar, kranar og lyftitæki, tæki til jarðflutn- 
ings, trjáflutninga, landmótunar og landhreinsunar, grasvalla og garðtraktorar og 

  

þess konar tæki, gaffallyftarar. (Fl. 7 og 12). 

Skrás. nr. 124. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 289/1969. Tilkynnt 19. sept. 1969, kl. 15.30. 

BILOGEN 

OSRAM G.m.b.H., iðjurekstur, Berlín og Minchen, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Rafmagnsljósaperur. (F1. 11). 
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Skrás. nr. 125. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 292/1969. Tilkynnt 22. sept. 1969, kl. 9.15. 

MINOLTA 

Minolta Camera Co., Ltd., 18, 4-Chome, Shiomachidori, Minami-Ku, Osaka, Japan. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrifstofuvélar og tæki, þar á meðal satakortakerfisvélar, vélar til að skrifa 

inn reikninga, handreiknivélar, rafmagnsreiknivélar, fjölritunarvélar sem snúast, 
fjölritunarvélar sem gera upphleypt letur, vélar til að gera endurrit, ljósprentunar- 
vélar, tímaklukkur, stimpilklukkur, tímastimplunarvélar, adressuvélar, ritvélar, 

  

búðarkassar, teikniáhöld og teiknivélar. (Fl. 9 og 16). 

Skrás. nr. 126. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 294/1969. Tilkynnt 24. sept. 1969, kl. 17.00. 

MIRAWAL 

Kaiser Aluminum á Chemical Corporation, iðjurekstur og verzlun, Kaiser Center, 
300 Lakeside Drive, Oakland, California 94604, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Klæðning; lagskipt klæðning, þynnur, upphringaðar þynnur, postulínssmeltar 

stálþynnur, teinar, stengur, pípur, formaðir hlutar, klumpar, bönd, plötur, blöð og 
einangrunarefni, allt til nota í byggingum og/eða til að reisa byggingar; færanleg 
hús; málmstoðir til nota í byggingariðnaði, loft; og hlutar og fylgihlutar allra áður- 

  

greindra vara. (Fl. 6, 17 og 19). 

Skrás. nr. 127. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 295/1969. Tilkynnt 24. sept. 1969, kl. 17.00. 

MIRACOIL 

Kaiser Aluminum £ Chemical Corporation, iðjurekstur og verzlun, Kaiser Center, 

300 Lakeside Drive, Oakland, California 94604, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Klæðning; lagskipt klæðning, þynnur, upphringaðar þynnur, postulinssmeltar 

stálþynnur, teinar, slengur, pípur, formaðir hlutar, klumpar, bönd, plötur, blöð og 
einangrunarefni, allt til nota í byggingum og/eða til að reisa byggingar; færanleg 
hús; málmstoðir til nota í byggingariðnaði, loft; og hlutar og fylgihlutar allra áður- 

    

greindra vara. (Fl. 6, 17 og 19). 

Skrás. nr. 128. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 296/1969. Tilkynnt 29. sept. 1969, kl. 14.00. 

KIENZLE 

Kienzle Apparate G.m.b.H., iðjurekstur og verzlun, 7730 Villingen/Schwarzwald, 
Postfach 1640, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík.
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Vísindaleg, siglinga-, rafmagns-, ljósmynda-, sýninga- og sjóntæki og áhöld, 
kvikmyndatæki og áhöld, tæki og áhöld til vigtunar, mælingar, merkjasendingar, 
eftirlits, björgunar og kennslu; peninga- og spilapeningasjálfsalar, talvélar, skrán- 
ingatæki í peningakassa, reiknivélar, vélar til að vinna úr upplýsingum, gjaldmælar, 
snúningsritarar, stöðumælar, verðútreikningstæki, teljarar, tæki til að prenta niður- 
stöður mælinga, sjálfritarar til að lita eftir véla- og tækjaútbúnaði, áhöld og tæki 
til að vinna úr línuritum, spjöld fyrir sjálfritara; prentbókstafir, prentað mál, spjöld 
fyrir sjálfritara, skýrslueyðublöð, ritvélar, litabönd, pappirsrúllur. (Fl. 9 og 16). 

  
  

Skrás. nr. 129. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 300/1969. Tilkynnt 1. október 1969, kl. 11.40. 

CHEVRON 

Standard Oil Company of California, iðjurekstur og verzlun, 225 Bush Street, 
San Francisco, California, 94120, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í flokkum 2, 3 og 16. (F1. 2, 3 og 16). 

Skrás. nr. 130. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 302/1969. Tilkynnt 6. október 1969, kl. 11.30. 

  

Plough, Inc., iðjurekstur og verzlun, 3022 Jackson Avenue, Memphis, Tennessee, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Sólarolía, sólarkrem, sólarlögur, fegrunarvörur, snyrtivörur, sem ekki eru lyf, 

ilmvörur, tannkrem, háreyðingarefni, vörur til meðferðar á hári, snyrtivörur og 

  
  

sápur. (F1. 3). 

Skrás. nr. 131. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 304/1969. Tilkynnt 6. október 1969, kl. 11.30. 

MEADCILLIN 

Mead Johnson and Company, iðjurekstur og verzlun, 2404 Pennsylvania Street, 
Evansville, Indiana, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Lyf og lyfjavörur. (Fl. 5). 
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Skrás. nr. 132. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 306/1969. Tilkynnt 8. október 1969, kl. 16.00. 

PRITT 

Henkel á Cie G.m.b.H., iðjurekstur og verzlun, 4000 Dússeldorf 1, Postfach 1100, 
Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Lím til notkunar á skrifstofum, til heimilisnota og skrifstarfa. (Fl. 16). 

Skrás. nr. 133. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 307/1969. Tilkynnt 10. október 1969, kl. 17.20. 

  

Sun-Maid Raisin Growers of California, iðjurekstur, 13525 South Bethel A venue, 
Kingsburg, California, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

(Fl. 29, 30, 31, 32 og 33). 

  

Skrás. nr. 134. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 311/1969. Tilkynnt 16. október 1969, kl. 15.00. 

PIVOT ÞOINT 

Pivot Point International Inc., 1791 Howard Street, Chicago, Tllinois 60626, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 

Bækur, filmuræmur (filmstrips) og skuggamyndafilmuræmur (transparencies). 

(Fl. 9 og 16). 
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Skrás. nr. 135. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 312/1969. Tilkynnt 17. október 1969, kl. 11.30. 

sprite 
The Coca-Cola Company, iðjurekstur og verzlun, 515 Madison Avenue, New 

York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Sykurhúðað sælgæti, svaladrykkir (sherbets) og efni til að búa þetta til. 

  

(F1. 30), 

Skrás. nr. 136. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 319/1969. Tilkynnt 27. október 1969, kl. 13.30. 

EFUCIL 
F. Hoffmann-La Roche á Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 

124— 184, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Lyf, dýralækningalyf og heilsuverndarlyf, barna- og sjúklingafæða, plástrar, 

umbúðaefni, sótthreinsunarefni, efnasamsetningar til að eyða illgresi og mein- 

    

dýrum. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 137. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 320/1969. Tilkynnt 27. október 1969, kl. 13.30. 

EFUDEXYL 
F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 

124—-184, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Lyf, dýralækningalyf og heilsuverndarlyf, barna- og sjúklingafæða, plástrar, 

umbúðaefni, sótthreinsunarefni, efnasamsctningar til að eyða illgresi og mein- 
dýrum. (F1. 5). 

Skrás. nr. 138. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 321/1969. Tilkynnt 27. október 1969, kl. 13.30. 

GLYTRIM 
F. Hoffmann-La Roche £ Co. Akliengesellsehatt, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 

124— 184, Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík.
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Lyf, dýralækningalyf og heilsuverndarlyf, barna- og sjúklingafæða, plástrar, 
umbúðaefni, sótthreinsunarefni, efnasamsetningar til að eyða illgresi og mein- 
dýruni. (Fl. 5). 

Samkv. forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarétt- 
inda á sviði iðnaðar, nýtur merkið verndar hér á landi frá 6. júni 1969. 

Skrás. nr. 139. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 322/1969. Tilkynnt 27. október 1969, kl. 13.30. 

CLEARASIL 

Richardson-Merrell, Inc., iðjurekstur, 122 East 42nd Street, New York, N. Y., 

Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Fegrunarvörur, ilmvörur, sápur, shampoos, snyrtimeðul, eterolíur, efnablöndur 

    

fyrir hörund, hár og höfuðleður, efnablöndur til tannhirðingar. (Fl. 3). 

Skrás. nr. 140. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 323/1969. Tilkynnt 28. október 1969, kl. 16.90. 

DECITRON 

Firma Diehl, iðjurekstur og verzlun, Stephanstr. 49, Núrnberg, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

    

Raf- og rafeinda-, reikni, bókhalds- og skráningavélar. (F1. 9 og 16). 

Skrás. nr. 141. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 324/1969. Tilkynnt 31. október 1969, kl. 11.10. 

GRAVIBINAN 
Schering AG, iðjurekstur og verzlun, 170---172 Millerstr., Í Berlin 65, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Jón N. Sigurðsson, hrl., Reykjavík. 

    

Lyf til varnar og/eða lækninga fósturláti. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 142. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 325/1969. Tilkynnt 31. október 1969, kl. 11.10. 

Angiogratin 
Schering AG, iðjurekstur og verzlun, 170—172 Millerstr., 1 Berlin 65, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Jón N. Sigurðsson, hrl., Reykjavík. 
Lyf, efnablöndur til lækninga og hreinlætis, lyfjaefni, plástrar, sáraumbúðir, allt 

til meðferðar og/eða röntgenákvörðunar æðasjúkdóma. (Fl. 5). 
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Skrás. nr. 143. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 326/1969. Tilkynnt 5. nóvember 1969, kl. 9.00. 

TORNUS 
Shell International Petroleum Company Limited, iðjurekstur, Shell Centre, 

London, S. E. 1, Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Olíur og fituefni til iðnaðarnota (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar eða 

loftnæmar olíur); smurningsefni, brennsluefni, brennslvefni fyrir hreyfla og efni 

  

til lýsingar. (Fl. 4). 

Skrás. nr. 144. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 327/1969. Tilkynnt 5. nóvember 1969, kl. 10.05. 

  

  

Umboðsmaður: Kristján G. Gíslason h.f., Hverfisgötu 6, Reykjavík. 
Hvers konar fiskinet eða hlutar til þeirra, svo og önnur veiðarfæri. 

(F1. 22 og 28). 
  

Skrás. nr. 145. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 328/1969. Tilkynnt 6. nóvember 1969, kl. 11.00. 

VERACILLIN 

Beecham Group Limited, trading also as Beecham Research Laboratories, 

iðjurekstur og verzlun, Beecham House, Great West Road, Brentford. Middlesex, 

Englandi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl. Reykjavík. 
Fúkalyf (Antibiotic preparations and substances). (F1. 5). 
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Skrás. nr. 146. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 329/1969. Tilkynnt 6. nóvember 1969, kl. 11.00. 

FLOKAPEN 

Beccham Group Limited, trading also as Beecham Research Laboratories, 
iðjurekstur og verzlun, Beecham House, Great West Road, Brentford, Middlesex, 
Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 

  
Fúkalyf (Antibiotic preparations). (F1. 5). 

Skrás. nr. 147. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 332/1969. Tilkynnt 7. nóvember 1969, kl. 16.05. 

STAX 

Paramount Pictures Corporation, iðjurekstur, 1507 North Vine Street, Hollywood, 
California, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Hljómupptökutæki, hljómflutningsplötur með raufum, segulupptökur, segulbönd 

og segulspólur og vindur, hljómflutningstæki og hljómupptöku- og endurflutnings- 

  
tæki, svo og upptöku- og endurflutningsbönd. (Fl. 9). 

Skrás. nr. 148. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 333/1969. Tilkynnt 10. nóvember 1969, kl. 11.30. 

ARCO 
Atlantic Richfield Company, sem einnig starfar undir nafninu Arco Chemical 

Company, iðjurekstur og verzlun, 260 South Broad Street, Philadelphia, Pennsylvania, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Efnavörur til iðnaðar-, vísinda- eða ljósmyndunarnota og einnig til nota í land- 

búnaði, skógrækt og garðrækt; tilbúinn áburður og dýraáburður, slökkvitæki, efni 
til herzlu og kemiskar efnablöndur til lóðunar; efni til niðursuðu á matvælum; 
görfunarefni; bindiefni til iðnaðarnota; olíur og fituefni til iðnaðarnota (þó ekki 
matarolíur og feitiefni til matar eða loftnæmar olíur); smurningarefni; rykbindi- 

efni; brennsluefni (hér með talin brennsluefni fyrir hreyfla) og efni til lýsingar; 

  
kerti, náttljós og kveikir. (Fl. Í og 4). 

Skrás. nr. 149. Skráningard. 31. marz 1970. 
T 334/1969. Tilkynnt 10. nóvember 1969, kl. 11.30. 

SANTIBA 
The Coca-Cola Company, iðjurekstur og verzlun, 515 Madison Avenue, New 

York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl.. Reykjavík. 
Öl, og porteröl, ölkelduvatn og gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir, saft og 

aðrar efnablöndur til framleiðslu drykkja. (F1. 32). 
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Skrás. nr. 150. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 335/1969. Tilkynnt 11. nóvember 1969, kl. 13.00. 

LARODOPA 
F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzasherstrasse 

124—-184, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Kemiskar afurðir notaðar í þágu vísinda; kemisk efni til að varðveita matvæli 

óskemmd; sápur, ilmvörur, eterolíur, fegrunarmeðul, hárvötn, lyf, dýralækningalyf 
og heilsuverndarlyf; barna- og sjúklingafæða; plástrar, efni til umbúða; sótthreins- 

  

unarefni; efnasambönd til að eyða illgresi og meindýrum. (FI. 1, 3 og 5). 

Skrás. nr. 151. Skráningard. 31. marz 1970. 

T 336/1969. Tilkynnt 11. nóvember 1969, kl. 13.00. 

  

  
  

Murray, Sons £ Company, Limited, iðjurekstur og verzlun, Whitehall Tobacco 
Works, 1 a Linfield Road, Belfast 12, Norður-Írlandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Tóbak, hvort heldur unnið eða óunnið. (F1. 34).



Skrás. nr. 152. Skráningard. 4. apríl 1970. 

T 337/1969. Tilkynnt 13. nóvember 1969, kl. 10.00. 

KUTERLITE 

Yorkshire Imperial Metals Limited, iðjurekstur og verzlun, Haigh Park Road, 

Stourton, Leeds, Bretlandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Tengingar og „unions“, allt úr ódýrum málmum, fyrir pípur (leiðslur). (Fl. 6). 
  

Skrás. nr. 153. Skráningard. 4. apríl 1970. 

T 338/1969. Tilkynnt 13. nóvember 1969, kl. 10.00. 

ROYALCOTE 

Masonite Corporation, iðjurekstur og verzlun, 29 North Wacker Drive, Chicago, 
Illinois, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Einangrunarborð, trefjaborð, samsett borð, harðviðarborð og húðað gervitimbur 

  
  

til bygginga og skreytinga framkvæmda. (Fl. 17 og 19). 

Skrás. nr. 154. Skráningard. 4. apríl 1970. 

T 299/1968. Tilkynnt 15. október 1968, kl. 10.00. 

MARY QUANT 
Mary Quant Cosmetics Limited, iðjurekstur og verzlun, Hook Rise, Kingston 

By-Pass, Surbiton, Surrey, England. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Snyrtimeðul, ekki til lækninga, fegrunarmeðul, sápur, ilmvötn, tann- og hár- 

  
meðul og snyrtivörur. (F1. 3). 

Skrás. nr. 155. Skráningard. 4. apríl 1970. 

T 341/1969. Tilkynnt 13. nóvember 1969, kl. 11.40. 

CLUBMAN 

Skandinavisk Tobakskompagni A/S, iðjurekstur og verzlun, Íslevdalvej 214, 
Rödovre, Danmörku. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Tóbak óunnið og unnið; hlutir fyrir reykingamenn; eldspýtur. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 156. Skráningard. 4. apríl 1970. 

T 342/1969. Tilkynnt 13. nóvember 1969, kl. 11.40. 

IMPERIAL 

Skandinavisk Tobakskompagni A/S, iðjurekstur og verzlun, Íslevdalvej 214, 
Rödovre, Danmörku. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Sigarettur og reyktóbak. (F1. 34). 
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Skrás. nr. 157. Skráningard. 4. apríl 1970. 

T 343/1969. Tilkynnt 13. nóvember 1969, kl. 11.40. 

PARTNER 

Skandinavisk Tobakskompagni A/S, iðjurekstur og verzlun, IÍslevdalvej 214, 
Ródovre, Danmörku. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Alls konar tóbaksframleiðsla. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 158. Skráningard. 4. apríl 1970. 

T 344/1969. Tilkynnt 13. nóvember 1969, kl. 11.40. 

GEORGE £ DRAGON 

Skandinavisk Tobakskompagni A/S, iðjurekstur og verzlun, Íslevdalvej 214, 
Rödovre, Danmörku. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Tóbak óunnið og unnið; hlutir fyrir reykingamenn; eldspýtur. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 159. Skráningard. 4. apríl 1970. 

T 346,/1969. Tilkynnt 17. nóvember 1969, kl. 11.00. 

LIFT 
The Coca-Cola Company, iðjurekstur og verzlun, 515 Madison Avenue, New 

York, N. Y., Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Óáfengir drykkir og efnablöndur til þess að búa þá til. (Fl. 32). 

Skrás. nr. 160. Skráningard. 4. apríl 1970. 

T 347/1969. Tilkynnt 17. nóvember 1969, kl. 11.45. 

ið | 

TSspERsy RAND 
Sperry Rand Corporation, iðjurekstur og verzlun, 1290 Avenue of the Americas, 

New York, N. Y., 10019, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Flokkur 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22 og þjónustuflokkunum. 

nr. 37 og 38. 
Merkið er skrásett fyrir allar vörur í fyrrnefndum flokkum, svo og þjónustu í 

37. og 38. flokki. 
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Skrás. nr. 161. Skráningard. 4. apríl 1970. 

T 355/1969. Tilkynnt 19. nóvember 1969, kl. 15.00. 

EVETTE 

E. R. Holloway Limited, iðjurekstur og verzlun, Riverside Works, Lavenham, 
Near Sudbury, Suffolk, Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Snyrtivörur, sem ekki eru til lækninga, fegrunarvörur, fegrunarvörukassar til 

einkaafnota, ilmvörur, hársnyrtivörur og baðvörur (ekki til lækninga). (Fl. 3). 

Skrás. nr. 162. Skráningard. 4. apríl 1970. 

T 356/1969. Tilkynnt 20. nóvember 1969, kl. 15.00. 

  

H.f. Brjóstsykursgerðin Nói, iðjurekstur, Barónsstíg 2, Reykjavík. 
Merkið er skrásett fyrir vörur í 12 5., 21., 29. 30. og 32. flokki, þar á meðal 

fyrir hvers konar sælgætis- og súkkulaðivörur og hreinlætis- og efnagerðarvörur. 
Merkið var upphaflega skráð hér á landi hinn 17. febrúar 1927, sem nr. 7/1927, 

  
  

af oss. (Fl. 1, 2, 3, 4, 5, 21, 29, 30, 32). 

Skrás. nr. 163. Skráningard. 4. apríl 1970. 

T 357/1969. Tilkynnt 20. nóvember 1969, kl. 15.00. 

H.f. Brjóstsykursgerðin Nói, iðjurekstur, Barónsstíg 2, Reykjavík. 
Merkið er skrásett fyrir vörur í 1—-5., 21., 29., 30. og 32. flokki, þar á meðal 

fyrir hvers konar sælgætis- og súkkulaðivörur og hreinlætis- og efnagerðarvörur. 
Merkið var upphaflega skráð hér á landi hinn 8. marz 1956, sem nr. 21/1956, 

  

af oss. (Fl. 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30, 32). 

Skrás. nr. 164. Skráningard. 4. apríl 1970. 

T 358/1969. Tilkynnt 21. nóvember 1969, kl. 9.10. 

TICEPACK 

Ísl. Pökkunarfélagið s.f., Reykjavík. 
Flutninga- og geymsluþjónusta. (Fl. 39). 

 



843 Nr. 302. 

Skrás. nr. 165. Skráningard. 4. apríl 1970. 

T 366/1969. Tilkynnt 25. nóvember 1969, kl. 13.25. 

DICHLOSURIC 

Merck £ Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Lyf til að nota við háum blóðþrýstingi, of mikilli þvagsýru í blóði og sem 

    

þvagaukandi efni. (F1. 5). 

. La st KA Á ti 

Skrás. nr. 166. Skráningard. 4. apríl 1970. 

T 367/1969. Tilkynnt 25. nóvember 1969, kl. 13.25. 

PERIACTIN-VITA 

Merck £ Co., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Lystaukandi lyfjasamsetning og vitamín til að örva vöxt, koma í veg fyrir og 

til meðferðar á efnaskiptatruflunum. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 167. Skráningard. 2. júní 1970. 

T 73/1969. Tilkynnt 12. marz 1969,, kl.10.30. 

FREON 

E. I. du Pont de Nemours á“ Company, Incorporated, iðjurekstur, 1007 Market 
Street, Wilmington, Delaware, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Frystiefni (Freezants), sem sé efnafræðilegar afurðir til notkunar við kælingu 

og frystingu; frystivélar, sem sé innlagningar og útbúnað til kælingar og frystingar. 
(Fl. 1 og 11). 

  

Skrás. nr. 168. Skráningard. 2. júní 1970. 

T 127/1969. Tilkynnt 5. maí 1969, kl. 9.40. 

BETNETON 

Glaxo Laboratories Limited, iðjurekstur og verzlun, 891—995 Greenford Road, 
Greenford, Middlesex, Englandi. 

Umboðsmaður: $. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Efnablöndur og efni til nota sem meðul handa dýrum. (F1. 5). 
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Skrás. nr. 169. Skráningard. 2. júní 1970. 

T 222/1969. Tilkynnt 28. júlí 1969, kl. 16.15. 

  

  

      SEN HAND 
A. Bertrand á Figlio S. a. s. iðjurekstur og verzlun, Biella (Vercelli), Via Avo- 

gadro 45, Ítalíu. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Garn og þræðir, vefnaður (slykkjavara), rúmteppi og borðdúkar og vefnaðar- 

vörur, sem ekki eru í öðrum flokkum, fatnaður, þar með talin stígvél, skór og inni- 

  

skór. (Fl. 23, 24 og 25). 

Skrás. nr. 170. Skráningard. 2. júní 1970. 

T 294/1969. Tilkynnt 23. september 1969, kl. 15.15. 

DÚNA 

Dúna hf., iðjurekstur og verzlun, Sunnuflöt 13, Garðahreppi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Alls konar húsgögn, þar á meðal springdýnur. (F1. 20). 

Skrás. nr. 171. Skráningard. 2. júní 1970. 

T 330/1969. Tilkynnt 6. nóvember 1969, kl. 14.25. 

PLASTIN 

Folienfabrik Forchheim G. m. b. H., iðjurekstur, Forchheim/Oberfranken 855, 
Zxweibruckenstrasse 15—25, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Heildverzlun Ásgeirs Sigurðssonar hf., Reykjavík. 
Umbúðaefni. (F1. 17). 
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Skrás. nr. 172. Skráningard. 2. júní 1970. 

T 361/1969. Tilkynnt 24. nóvember 1969, kl. 14.40. 

DRAVULTEEN 

N. V. Hollandsche Draad- en Kabeifabriek, iðjurekstur og verzlun, Hamerstraat 
2—4, Amsterdam, Hollandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavik. 
Einangrunarefni í rafmagnslínur (vírar og kaplar). (F1. 17). 

Skrás. nr. 173. Skráningard. 2. júní 1970. 

T 363/1969. Tilkynnt 24. nóvember 1969, kl. 17.00. 

BOBCAT 

Clark Equipment Company, iðjurekstur og verzlun, 324 East Dewey Avenue, 
Buchanan, Michigan 49107, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Sjálfknúin flutningatæki, sem hafa útbúnað á framhlið fyrir margvísleg tengsl 

(tengihluti), knúin með afli flutningatækisins og tengsl (tengihluti fyrir þau). 
(F1. 7 og 19). 

    

Skrás. nr. 174. Skráningard. 2. júní 1970. 

T 368/1969. Tilkynnt 3. desember 1969, kl. 11.45. 

  

  

Lexinglon 

  

      
Riggio Tobacco Corporation of New York Limited, iðjurekstur og verzlun, 22 

Bunsen Street, Industria, Johannesburg, Transvaal, Lýðveldi Suður-Afríku. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Tóbak, óunnið og unnið; hlutir fyrir reykingamenn; eldspýtur. (Fl. 34). 
  

B 108
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Skrás. nr. 175. Skráningard. 2. júní 1970. 

T 369/1969. Tilkynnt 4. desember 1969, kl. 9.30. 

DRUM HORSE 

Drum Horse Distillers Limited, iðjurekstur og verzlun, 47 Queen Anne Street, 
London, W. 1, Bretlandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, Box 1034, Reykjavík. 

  

Vín, sterkir áfengir drykkir, líkjörar og kokkteilar. (Fl. 33). 

Skrás. nr. 176. Skráningard. 2. júní 1970. 

T 370/1969. Tilkynnt 5. desember 1969, kl. 12.30. 

MINOGCGIN 

American Cyanamid Company, iðjurekstur, Berdan Avenue, Wayne, New Jersey, 

  

Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Fúkalyf. (FI. 5). 

Skrás. nr. 177. Skráningard. 2. júní 1970. 

T 371/1969. Tilkynnt 8. desember 1969, kl. 17.35. 

ARENA 

Andrés Pétursson, Fjölnisvegi 9, Reykjavík. 

Skipulagðar hópferðir á Íslandi. (Fl. 39). 

Skrás. nr. 178. Skráningard. 2. júní 1970. 

T 372,/1969. Tilkynning 10. desember 1969, kl. 13.25. 

  

Félag járniðnaðarmanna, Skólavörðustíg 16, Reykjavík. 
Auglýsinga- og útbreiðslustarfsemi; aðstoð vegna viðskiptastarfsemi; trygging- 

arstarfsrekstur og fjármálastarfsemi; uppeldis-, menntunar- og skemmtistarfsemi; 
önnur þjónusta vegna starfsemi sem verkalýðsfélag (stéttarfélag). 

(Fl. 36, 36, 41 og 42). 
 



847 Nr. 302. 

Skrás. nr. 179. Skráningard. 2. júní 1970. 

T 378/1969. Tilkynnt 12. desember 1969, kl. 16.10. 

PURAPEN 

Beecham Group Limited, trading also as Beecham Research Laboratories, 

Beecham House, Great West Road, Brentford, Middlesex, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Lyf og lyfjablöndur. 
Réttur er áskilinn til að nota vörumerkið í öllum lHtum, stærðum og gerðum. 

(F1. 5). 

Skrás. nr. 180. Skráningard. 2. júní 1970. 

T 379/1969. Tilkynnt 12. desember 1969, kl. 16.10. 

HYCAL 

Beecham Group Limited, trading also as Beecham Food and Drink Division, 
Beecham House, Great West Road, Brentford, Middlesex, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Lyf og lyfjablöndur; fæða fyrir börn og sjúklinga, svo og fæða til hollustu. 

  

(Fl. 5). 

Skrás. nr. 181. Skráningard. 2. júní 1970. 

T 380/1969. Tilkynnt 15. desember 1969, kl. 16.15. 

ATIVAN 

American Home Products Corporation, iðjurekstur og verzlun, 685 Third Avenue, 
New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Lyfjablöndur, einkum psychotropic efni. (FI. 5). 

Skrás. nr. 182. Skráningard. 2. júní 1970. 

T 381/1969. Tilkynnt 15. desember 1969, kl. 16.15. 

ECONO-CAR . 

= a a dð 

American, Inc. iðjurekstur og verzlun, Diplomatic Center, Daytona Beach, 

Florida, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Bifreiðaleiga. (Fl. 38). 
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Skrás. nr. 183. Skráningard. 2. júní 1970. 

T 382/1969. Tilkynnt 15. desember 1969, kl. 15.15. 

TOCADE 

Société Maurice Blanchet Parfums de Luxe, société anonyme, snyrtivörufram- 
leiðsla, 21 rue Pierre Dupont, Suresnes, Frakklandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Ilmvörur, fegrunarvörur, sápur, farði, loftnæmar olíur, efnablöndur til andlits- 

  

    

snyrtingar, efnablöndur til hársnyrtingar og tannhirðingarmeðul. (F1. 3). 

Skrás. nr. 184. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 388/1969. Tilkynnt 16. desember 1969, kl. 14.30. 

AGEVIS 

ANASCO Arznei- und Gesundheitspflegemittel GmbH, Wiesbaden, Aarstrasse 1, 

Þýzkalandi. 
Hf. Ölgerðin Egill Skallagrímsson, Reykjavík. 
Lyf. (F1. 5). 

Skrás. nr. 185. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 389/1969. Tilkynnt 12. desember 1969, kl. 16.10. 

DISC 

Needle Industries Limited, iðjurekstur og verzlun, Central Works, Studley, 
Warwick, Englandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Prjónar. (Fl. 26). 

  

Skrás. nr. 186. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 391/1969. Tilkynnt 22. desember 1969, kl. 15.00. 
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Canada Dry Corporation, iðjurekstur og verzlun, 100 Park Avenue, New York, 

N. Y., Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Ragnar Jónsson, hrl., Reykjavík. 

Öl og porteröl, ölkelduvatn og gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir; saft og 

aðrar efnablöndur til framleiðslu drykkja. 

  

Skráningin veitir ekki einkarétt á orðunum: Sport og Cola. (F1. 32). 

Skrás. nr. 187. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 392/1969. Tilkynnt 22. desember 1969, kl. 16.00. 

SOLARCAINE 

Plough, Inc., iðjurekstur og verzlun, 3022 Jackson Avenue, Memphis, Tennessee, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Lyf og lyfjaefni. (Fl. 6). 

Skrás. nr. 188. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 393/1969. Tilkynnt 23. desember 1969, kl. 15.15. 

MEADmycin 

Bristol-Myers Company, iðjurekstur og verzlun, 345 Park Avenue, New York, 

N. Y. 10022, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Fúkalyf. (F1. 5). 

Skrás. nr. 189. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 395/1969. Tilkynnt 28. desember 1969, kl. 16.24. 

LEDERSPAN 

American Cyanamid Company, iðjurekstur og verzlun, Berdan Avenue, Wayne, 

New Jersey, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 5. flokki, einkum steroid efnasamsetningar. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 190. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 90/1969. Tilkynnt 1. apríl 1969, kl. 16.20. 

DELTA 

Oddur C. S. Thorarensen, apótekari, Laugavegi 16, Reykjavík. 

Flokkur 1 allur, flokkur 2, nema litarefni, litir, lökk og fernis, flokkur 3 allur, 

flokkur 4 allur, flokkur 5 allur, flokkur 10 allur, flokkur 30 allur, flokkur 32 allur 

og flokkur 33 allur. (F1.1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, 32 og 33). 
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Skrás. nr. 191. Skráningard. 5. júní 1970. 
T 317/1969. Tilkynnt 23. október 1969, kl. 14.10. 

  

MOON 
SlLK 

Halldór Jónsson hf., heildverzlun, Hafnarstræti 18, Reykjavík. 

  

  

Hreinlætis- og snyrtivörur. (FI. 3). 

Skrás. nr. 192. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 384/1969. Tilkynnt 15. desember 1969, kl. 15.15. 

  

SUSA-WERKE, Schneider £ Sohn GmbH, iðjurekstur og verzlun, 7072 Heubach/ 
Wuirtt., Postfach 10, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Fatnaðarvörur fyrir dömur, karlmenn og börn, lífstykkjavörur, undirföt, baðföt og 

náttföt kvenna, sokka fyrir dömur, karlmenn og börn. (Fl. 25).
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Skrás. nr. 193. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 385 ,/1969. Tilkynnt 15. desember 1969, kl. 15.15. 

CLAIRESSE 

Bristol-Myers Company, iðjurekstur og verzlun, 345 Park Avenue, New York, 

New York 10022, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson. hrl., Reykjavík. 
Fegrunar- og snyrtivörur, rafmagnsfegrunartæki, þ. e. hárlagningartæki, raf- 

magnsspeglar, hárþurrkur, permanent hárliðunartæki, nuddáhöld og þess háttar og 

    

hárkollur. (Fl. 8 og 26). 

Skrás. nr. 194. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 386 /1969. Tilkynnt 15. desember 1969, kl. 15.15. 

KINDNESS 

Bristol-Myers Company, iðjurekstur og verzlun, 345 Park Avenue, New York, 

New York 10022, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Fegrunar- og snyrtivörur, rafmagnsfegrunartæki, þ. e. hárlagningartæki, raf- 

magnsspeglar, hárþurrkur, permanent hárliðunartæki, nuddáhöld og þess háttar og 

  
hárkollur. (Fl. 8 og 26). 

Skrás. nr. 195. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 387/1969. Tilkynnt 16. desember 1969, kl. 9.30). 

  

Hf. Smjörlíkisgerð Ísafjarðar, framleiðsla á smjörlíki o. fl., Hafnarstræti 1, 

Ísafirði. 
Alls konar smjörlíki, jurtafeiti og vörur, sem að meginefni eru framleiddar úr 

feiti úr dýra- eða jurtaríkinu eða hvoru fyrir sig. (P1. 29).



Nr. 302. 852 

  

Skrás. nr. 196. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 390/1969. Tilkynnt 19. desember 1969, kl. 13.34. 

  

Avis Rent-A-Car System, Inc., iðjurekstur og verzlun, 900 Old Country Road, 
Garden City, Long Island, New York, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Pappír og pappirsvörur, pappi og pappavörur; prentað mál, blöð og tímarit, 

bækur; bókbandsefni; ljósmyndir; ritföng, límefni (ritföng); efni fyrir listamenn, 
penslar; ritvélar og skrifstofugögn (þó ekki húsgögn); efni til leiðbeininga og 
kennslu (þó ekki tæki); spil; prentletur og myndamót; leiguþjónusta ökutækja. 

(Fl. 16 og 39). 

Skrás. nr. 197. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 1/1970. Tilkynnt 2. janúar 1970, kl. 13.30. 

    

  

Osta- og smjörsalan sf., verzlun, Snorrabraut 54, Reykjavík. 
Mjólkurbúsafurðir og sem firmamerki fyrir Osta- og smjörsöluna sf. 

  
  

(Fl. 29). 

Skrás. nr. 198. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 2/1970. Tilkynnt 5. janúar 1970, kl. 9.00. 

FORTRAL 

Sterwin Aktiengesellschaft, iðjurekstur og verzlun, Zeughausgasse 9, Zug, Sviss. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Lyfjafræðileg efni og efnablöndur. (Fl. 6). 

 



853 Nr. 302. 

Skrás. nr. 199. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 3/1970. Tilkynnt 5. janúar 1970, kl. 9.00. 

PHAISOHEKX 

Sterwin Aktiengesellschaft, iðjurekstur og verzlun, Zeughausgasse 9, Zug, Sviss. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Lyfjafræðileg efni og efnablöndur; rotvarnarefni og sótthreinsunarefni. 

    

  

(Fl. 5). 

Skrás. nr. 200. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 7/1970. Tilkynnt 5. janúar 1970, kl. 16.30. 

PILKINGTON 

Páll G. Jónsson, Barðaströnd 9, Seltjarnarnesi. 
Alls konar gler, gler- og keramikflísar. (Fl. 19 og 21). 

Skrás. nr. 201. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 8/1970. Tilkynnt 8. janúar 1970, kl. 16.30. 

NORTON 

Turmac Tobacco Company, N. V., iðjurekstur og verzlun, Drentestraat 21, Amster- 
dam, Hollandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 

    
Tóbak og tóbaksafurðir. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 202. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 9/1970. Tilkynnt 13. janúar 1970, kl. 13.25. 
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Tanqueray Gordon á Co. Limited, áfengisgerð, 260/266, Goswell Road, London, 
E. C. 1, Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Áfengir drykkir. (F1. 33). 

Skrás. nr. 203. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 10/1970. Tilkynnt 13. janúar 1970, kl. 13.25. 

  

Tanqueray Gordon £ Co. Limited, áfengisserð, 260/266, Goswell Road, London, 
E. C. 1, Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Gin. 
Merkið er skráð í litunum: Rautt, svart, blátt, grænt, gult, appelsínugult, gyllt 

og hvítt. (Fl. 33). 

Skrás. nr. 204. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 11/1970. Tilkynnt 14. janúar 1970, kl. 13.30. 

BOVIDIS 

Merck £ Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. nr. 205. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 12/1970. Tilkynnt 14. janúar 1970, kl. 13.30. 

DUOFAS 

Merck £ Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 
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Skrás. nr. 206. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 13/1970. Tilkynnt 14. janúar 1970, kl. 13.30. 

NOVAZOLE 

Merck á Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 207. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 14/1970. Tilkynnt 14. janúar 1970, kl. 13.30. 

DUO-DECADRON 

Merck £ Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 

    

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 208. Skráningard. 5. júní 1970. 

T 15/1970. Tilkynnt 14. janúar 1970, kl. 13.30. 

LAVORIS 

Richardson-Merrell, Inc., iðjurekstur og verzlun, 122 East 42nd Street, New 

York, N. Y., Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 3. og 5. flokki. (F1. 3 og 5). 

Skrás. nr. 209. Skráningard. 23. júní 1970. 

T 16/1970. Tilkynnt 16. janúar 1970, kl. 15.30. 

SPENCER 

Turmac Tobacco Company, N. V., iðjurekstur og verzlun, Drentestraat 21, Amster- 

dam, Hollandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Tóbak og tóbaksafurðir. (F|. 34). 

Skrás. nr. 210. Skráningard. 23. júní 1970. 

T 17/1970. Tilkynnt 19. janúar 1970, kl. 10.00. 

ENDOKAN-ASTA 

Asta-Werke Aktiengesellschafi, iðjurekstur, 4812 Brackwede, Bielefelder Str. 
19—91, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Lyf. (Fl. 5). 
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Skrás. nr. 211. Skráningard. 23. júní 1970. 

T 18/1970 Tilkynnt 19. janúar 1970, kl. 10.00. 

  

Roxy Uhren- und Goldwarenfabrik Emil Werner, iðjurekstur og verzlun, Pforz- 

heim, Gúterstrasse 1, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Klukkur, vasaúr, armbandsúr, úrhlutar, úrkassar, úrskífur, úrverk, úrverks- 

hlutar, armbönd, úrarmbönd og úrarmbandsliðir úr málmi, ekta og óekta skart- 

  

gripir, gleraugnagjarðir úr gulli. (F1. 14). 

Skrás. nr. 212. Skráningard. 23. júní 1970. 

T 19/1970. Tilkynnt 22. janúar 1970, kl. 11.00. 

F-310 
Standard Oil Company of California, iðjurekstur og verzlun, 225 Bush Street, 

San Francisco, California, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Viðbótarefni í efnavörur og brennsluolíur, sem innihalda viðbótarefni. 

      

(FI. Í og 4). 

Skrás. nr. 213. Skráningard. 23. júní 1970. 

T 20/1970. Tilkynnt 22. janúar 1970, kl. 13.10. 

EPISTERON 
F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 

124—-184, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavik. 
Kemiskar afurðir í þágu vísinda; kemisk efni til að varðveita matvæli óskemmd; 

sápur; ilmvörur, cterolíur, fegrunarmeðul, hárvötn; lyf, dýralækningalyf og heilsu- 
verndarlyf; barna- og sjúkrafæða; plástrar; efni til umbúða; sótthreinsunarefni; 
efnablöndur til útrýmingar á illgresi og meindýrum. (F1. 1,3 og 5). 
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Skrás. nr. 214. Skráningard. 23. júní 1970. 

T 21/1970. Tilkynnt 22. janúar 1970, kl. 13.10. 

HIPNOSIL 
F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 

124— 184, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Kemiskar afurðir í þágu vísinda; kemisk efni til að varðveita matvæli óskemmd; 

sápur; ilmvörur, eterolíur, fegrunarmeðul, hárvötn, lyf, dýralækningalyf og heilsu- 
verndarlyf; barna- og sjúkrafæða; plástrar, efni til umbúða; sótthreinsunarefni; 

  

efnablöndur til að útrýma illgresi og meindýrum. (Fl. 1,30g5). 

Skrás. nr. 215. Skráningard. 23. júní 1970. 

T 22/1970. Tilkynnt 22. janúar 1970, kl. 13.10. 
  

(ROCHE) 
F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 

124— 184, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Kemiskar afurðir í þágu iðju og iðnaðar; hárvötn; þjónusta á sviði læknisfræði. 

(FI. 1, 3 og 42). 

  

  

Skrás. nr. 216. Skráningard. 23. júní 1970. 

T /231970. Tilkynnt 22. janúar 1970, kl. 13.10. 

ROCHE 
F. Hoffmann-la Roche £ Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 

124—-184, Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

      
Þjónusta á sviði læknisfræði. (F1. 42). 

Skrás. nr. 217. Skráningard. 23. júní 1970. 

T 24/1970. Tilkynnt 22. janúar 1970, kl. 13.10. 

  

(ROCHE) 
F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 

124— 184, Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
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Video-segulbandsupptökur á fræðsluefni með notkun rafseguls- eða kvikmynda- 
banda til endurspilunar. (Fl. 9). 

Samkv. forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarétt- 
inda á sviði iðnaðar, nýtur merkið verndar hér á landi frá 8. ágúst 1969. 

Skrás. nr. 218. Skráningard. 23. júní 1970. 
T 25/1970. Tilkynnt 99. janúar 1970, kl. 13.10. 

F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 

124— 184, Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Áhöld og tæki til handlækninga, lækninga, tannlækninga og dýralækninga (hér 

með talið gervilimir, augu og tennur). (F1. 10). 
Samkv. forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarétt- 

inda á sviði iðnaðar, nýtur merkið verndar hér á landi frá 8. ágúst 1969. 

Skrás. nr. 219. Skráningard. 23. júní 1970. 

T 26/1970. Tilkynnt 22. janúar 1970, kl. 13.10. 

ROGHE 

F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 
124— 184, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Kemiskar afurðir í þágu vísinda, iðju og iðnaðar; litarefni í matvæli, ilmvötn, 

hárvötn, ilmvörur, video-segulbandsupptökur á fræðsluefni í læknisfræði með notk- 
un rafseguls- eða kvikmyndabanda til endurspilunar; læknisfræðilegar myndaskýrsl- 
ur (myndablöð); dýrafóður, aukaefni í dýrafóður, þjónusta á sviði læknafræði. 

(Fl. 1, 2, 3, 9, 16, 31 og 42). 
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Skrás. nr. 220. Skráningard. 23. júní 1970. 

T 27/1970. Tilkynnt 22. janúar 1970, kl. 13.10. 

TEL-E-DOSE 
F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse, 

124—184, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Lyf, dýralækningalyf og heilsuverndarlyf; barna- og sjúklingafæða, plástrar, 

efni til umbúða; sótthreinsunarefni; efnablöndur til útrýmingar illgresi og mein- 
dýrum. (F1. 5). 

Samkv. forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarétt- 
inda á sviði iðnaðar, nýtur merkið verndar hér á landi frá 24. júlí 1969. 

  

  

Skrás. nr. 221. Skráningard. 23. júní 1970. 

T 28/1970. Tilkynnt 22. janúar 1970, kl. 13.10. 

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  
  

  
    
  

  
  

  

  

    
    
      

Larus £ Brother Company, iðjurekstur og verzlun, 18 South 22nd Street, Rich- 
mond, Virginia 23217, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Tóbak, unnið eða óunnið, reykingamannavörur og eldspýtur. (F1. 34). 
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Skrás. nr. 222. Skráningard. 23. júní 1970. 

T 29/1970. Tilkynnt 23. janúar 1970, kl. 9.00. 

  

Caterpillar Tractor Co., iðjurekstur og verzlun, 100 N. E. Adams Street, Peoria, 
Tllinois 61602, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Fljótandi lím til að binda ýmsar tegundir efna; efnasambönd fyrir iðnað, þ. e. 

ryðvarnarefni fyrir kælikerfi, málmfleti og rafmagnstengingar; vagnar til að flytja 
og meðhöndla mold og efni, þ. e. vörubifreiðar, samsettir dráttarvélavagnar á hjól- 
um; rafhlöður, rafalar og rafmagnstæki til að veita raforku í híbýli, iðjuver, sjúkra- 
hús og því um líkt, þ. á m. diesel-rafmagnstæki og jarðgas-rafmagnstæki; vélar til 
að flytja mold, til jarðvinnslu og efnismeðferðar, þ. e. beltadráttarvélar, hjóladráttar- 
vélar, hleðslutæki, rörlagningatæki, lyftivagnar, vegheflar, skafarar, jarðýtur, þjapp- 
arar, upprifstæki; verkfærastangir, kabalstýringar og vökvastýringar fyrir ofan- 
greindar vörur; varahlutir, handverkfæri og fylgihlutir og áfestir hlutir fyrir allar 
ofangreindar vörur; aflvélar fyrir ofangreindan búnað og til afnota í iðnaði og um 
borð í skipum, svo og sem aflgjafa í rafmagnstækjum, þ. e. sprengjuhólfsvélar, 
dieselvélar, jarðgasvélar og skipavélar; svo og varahlutir, handverkfæri, fylgihlutir 
og áfestir hlutir fyrir allar ofangreindar vörur; skipabúnaður (gírar), beltabúnaður 
fyrir dráttarvélar, þar á meðal beltatengi, beltaskór og beltapinnar; verkfæri, hjálpar- 
tæki og tilfæringar til afnota í sambandi við suðuvélar, þ. e. sjálfvirk tæki til að 
hlaða og afhlaða suðutækin, flatningstæki, rúllu- og mótunartæki til að móta 
stangarenda; rennibekkir fyrir festingar og til að fjarlægja flatninga, suðutæki og 
hlutir og hjálpartæki til þeirra, þ. e. span- og mótstöðuhitarar fyrir vinnustykki, 
sem hita þarf, vökvaslöngur og vökvaslöngur með tengum og innsigli fyrir öku- 
tæki og vélar, tímarit fyrirtækja, fréttabréf og fréttatilkynningar. 

(Fl. 1, 2, 7, 8, 9, 12, 16 og 17). 
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Skrás. nr. 223. Skráningard. 23. júní 1970. 

T 31/1970. Tilkynnt 23. janúar 1970, kl. 1030. 

etilange 
S. p. A. Luisa Spagnoli, Perugia, Ítalíu. 
Umboðsmaður: Magnús Thorlacius, hrl., Reykjavík. 
Garn, ofin efni, brekán og borðábreiður, ofnar vörur, sem ekki eru í öðrum 

flokkum; fatnaðarvörur, þ. á m. stígvél, skór og inniskór. (Fl. 23 og 25). 

Skrás. nr. 224. Skráningard. 23. júní 1970. 

T 32/1970. Tilkynnt 23. janúar 1970, kl. 1030. 

Éngotangs 
S. p. A. Luisa Spagnoli, Perugia, Ítalíu. 
Umboðsmaður: Magnús Thorlacius, hrl., Reykjavík. 
Garn, ofin efni, brekán og borðábreiður, ofnar vörur, sem ekki eru í öðrum 

flokkum; fatnaðarvörur, þ. á m. stígvél, skór og inniskór. (Fl. 23 og 25). 

Skrás. nr. 225. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 33/1970. Tilkynnt 25. janúar 1970, kl. 11.35. 

KINMIX 
The Coca-Cola Company, iðjurekstur og verzlun, 515 Madison Avenue, New 

York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Óáfengir drykkir, síróp og önnur efni til þess að búa til slíka drykki. (FI. 32). 
  

Skrás. nr. 226. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 34/1970. Tilkynnt 23. janúar 1970, kl. 11.35. 

STATUS 

The Coca-Cola Company, iðjurekstur og verzlun, 515 Madison Avenue, New 

York, N. Y., Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Óáfengir drykkir, síróp og önnur efni til þess að búa til slíka drykki. (Fl. 32). 
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Skrás. nr. 227. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 35/1970. Tilkynnt 26. janúar 1970, kl. 10.00. 

burda 
Verlag Aenne Burda, útgáfustarfsemi, Offenburg, Am Kestendamm 2, Þýzka- 

landi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

Prentað mál, einkum tízkutímarit, saumabæklingar, fatasnið (prentað í sömu 

  

tímarilum eða á sérstökum örkum); ljósmyndir. (F1. 16). 

Skrás. nr. 228. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 36/1970. Tilkynnt 26. janúar 1970, kl. 11.05. 

SULTRIN 

Ortho Pharmaceutical Corporation, iðjurekstur og verzlun, U. S. Highway 202, 

Raritan, New Jersey, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  
Krem til lækninga, töflur og stikkpillur til notkunar í legi. (F1. 5). 

Skrás. nr. 229. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 37/1970. Tilkynnt 26. janúar 1970, kl. 15.40. 

  

Boats Pure Drug Company Ltd., iðjurekstur og verzlun, Nottingham NG 3AA, 

  

Englandi. 

Umboðsmaður: A. Fjeldsted £“ B. Blöndal, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 230. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 38/1970. Tilkynnt 26. janúar 1970, kl. 15.40. 

SWEETONA 
Boats Pure Drug Company Ltd., iðjurekstur og verzlun, Nottingham NG 3AA, 

Englandi. 
Umboðsmaður: A. Fjeldsted á B. Blöndal, Reykjavík. 

Allar vörur í 1. flokki. (F1. 1). 
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Skrás. nr. 231. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 39/1970. Tilkynnt 28. janúar 1970, kl. 11.35. 

DUBONNET 
CD GC, iðjurekstur og verzlun, 30 Avenue Kléber, París 16e, Frakklandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Ölkelduvatn og gosdrykkir, límonaði, síróp, bjór, öl og porteröl og aðrir óá- 

fengir drykkir og efni til að búa slíka drykki til; vín, freyðivín, eplamjöður, bjór, 
áfengi, brennivín, líkjörar og alls konar spíritus, fordrykkir. (FI. 32 og 33). 

Skrás. nr. 232. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 45/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Dorset 

Reemisma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 
Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Allar vörur í 34. flokki. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 233. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 46/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.90. 

Yard 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 
Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 

Skrás. nr. 234. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 47/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Watson 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 
Postfach 52, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Allar vörur í 34. flokki. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 235. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 48/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Marion 

Reemlsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 
Postfach 52, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 
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Skrás. nr. 236. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 49/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Foundation 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 
Postfach 52, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl, Reykjavík. 
Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 

Skrás. nr. 237. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 50/1570. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Four Seasons 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 
Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 

Skrás. nr. 238. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 52/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Croft 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 
Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 

Skrás. nr. 239. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 53/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

David Dale 

Reemtsima Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 
Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Allar vörur í 34. flokki. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 240. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 54/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Paal 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 
Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 
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Skrás. nr. 241. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 55/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Pacard 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 

Postfach 500, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 

Skrás. nr. 242. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 56/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Papen 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 

Postfach 500, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 

Skrás. nr. 243. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 57/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Royston 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 

Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

  

Allar vörur í 34. flokki. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 244. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 58/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Smile 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 

Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

    

Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 

Skrás. nr. 245. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 59/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Tass 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 

Postfach 500, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 34. flokki. (Fl. 94).



Nr. 302. 866 

Skrás. nr. 246. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 60/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Torn 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 
Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

  

Allar vörur í 9. flokki. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 247. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 61/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Telen 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 
Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 

Skrás. nr. 248. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 62/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Valberg 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 
Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 4. flokki. „fl. 94). 

Skrás. nr. 249. Skráningard. 16. júlí 1970. 
T 63/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Stewardess 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 
Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar - vörur í 34. flokki. (F1. 34). 

Skrás. nr. 250. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 65/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Lionel 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 
Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 34. flokki. KL áð).
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Skrás. nr. 251. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 66/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Othello 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 

Postfach 500, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

  
Allar vörur í 34. flokki. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 252. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 67/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Ramsay 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 62, 

Postfach 500, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 

Skrás. nr. 253. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 68/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Sea-Master 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 

Postfach 500, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Allar vörur í 34. flokki. (FI. 34). 

Skrás. nr. 254. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 70/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Sagitta 

. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 

Postfach.500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 

Skrás. nr. 255. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 71/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Warden 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 

Postfach 500, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 34. flokki. (F1, 34).
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Skrás. nr. 256. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 72/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Rover 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 
Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Allar vörur í 34. flokki. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 257. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 73/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Mady-son 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 
Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 

Skrás. nr. 258. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 74/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Success 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 
Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Allar vörur í 34. flokki. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 259. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 75/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Morgan 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 
Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Allar vörur í 34. flokki. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 260. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 76/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Bocanero 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 59, 
Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 
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Skrás. nr. 261. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 78/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Cruzado 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 
Postfach, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 

Skrás. nr. 262. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 79/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Don Pepe 

Reemtsma Cisarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 652, 

Postfach 500, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, Þrl., Reykjavík. 

    

Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 

Skrás. nr. 263. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 80/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Jaguar 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 
Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 34. flokki. (FI. 34). 

Skrás. nr. 264. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 81/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Paladena 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 
Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 

Skrás. nr. 265. Skráningard. 16. júlí 1970. 

T 82/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

Smokemaster 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 

Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 

BI
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Skrás. nr. 266. Skráningard. 18. júlí 1970. 

T 83/1970. Tilkynnt 3. febrúar 1970, kl. 16.45. 

SJÚTA 
Sjóvátryggingafélag Íslands hf., vátryggingastarfsemi, Ingólfsstræti 5 Reykjavík. 

  

Tryggingarstarfsrekstur og fjármálastarfsemi. (F1. 36). 

Skrás. nr. 267. Skráningard. 18. júlí 1970. 

T 84/1970. Tilkynnt 3. febrúar 1970, kl. 16.45. 

  

Sjóvátryggingafélag Íslands hf., vátryggingastarfsemi, Ingólfsstræti 5 Reykjavík. 

  

Tryggingarstarfsrekstur og fjármálastarfsemi. (Fl. 36). 

Skrás. nr. 268. Skráningard. 18. júlí 1970. 

T 87/1970. Tilkynnt 6. febrúar 1970, kl. 13.10. 

TEMETEX 
F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengeselschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 

124— 184, Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Kemiskar afurðir í þágu vísinda, kemisk efni til að varðveita matvæli óskemmd; 

sápur, ilmvörur, eterolíur, fegrunarmeðul, hárvötn; lyf, dyralækningalyf og heilsu- 

verndarlyf; barna- og sjúkrafæða; plástrar, efni til umbúða; sótthreinsunarefni; 

efnasambönd til að eyða illgresi og meindýrum. (FI. 1, 3 og 5) 
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Skrás. nr. 269. Skráningard. 18. júlí 1970. 

T 88/1970. Tilkynnt 5. febrúar 1970, kl. 13.10. 

TEIEGASON 
F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengeselschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 

124— 184, Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Kemiskar afurðir í þágu vísinda, kemisk efni til að varðveita matvæli óskemmd; 

sápur, ilmvörur, eterolíur, fegrunarmeðul, hárvötn; lyf, dýralækningalyf og heilsu- 
verndarlyf; barna- og sjúkrafæða; plástrar, efni til umbúða; sótthreinsunarefni; 

  

efnasambönd til að eyða illgresi og meindýrum. (Fl. 1, 3 og 5) 

Skrás. nr. 270. Skráningard. 18. júlí 1970. 

T 90/1970. Tilkynnt 9. febrúar 1970, kl. 16.50. 

  

Kristín Friðbjarnardóttir, fatagerð, Vallarbraut 18, Seltjarnarnesi. 

  

Fatnaðarvörur. (Fl. 25). 

Skrás. nr. 271. Skráningard. 18. júlí 1970. 

T 94/1970. Tilkynnt 11. febrúar 1970, kl. 16.30. 

  

Howard D. Johnson Company, iðjurekstur og verzlun, 1, Howard Johnson Plaza, 

Boston, Massachusetts, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í flokkum 29, 30 og 32 og þjónusta veitt í því skyni að útvega hús- 

næði, herbergi og mat hjá hótelum, gistihúsum, ferðamannabúðum, ferðamanna- 
húsum, búgörðum, notuð fyrir ferðamenn (dude-ranches), heilsuhælum, hvildar- 

heimilum og hressingarhælum og fyrir þjónustu veitta af stofnunum, sem aðallega 
fást við að útvega mat og drykk til neyzlu, hvort sem slík þjónusta er veitt af mat- 
söluhúsum, sjálfsafgreiðslumatsölustöðum, matsölubúðum o. s. frv. í 42. flokki. 

(Fl. 29, 30, 32 og 42). 
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Skrás. nr. 272. Skráningard. 18. júlí 1970. 

T 95/1970. Tilkynnt 12. febrúar 1970, kl. 9.5ð. 

PREGNAVITE 

Vitamins Limited, 23, Upper Mall, Hammersmith, iðjurekstur og verzlun, London 
W. 6, — nú Beecham House, Great West Road, Brentford, Middlesex, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 

  

Lyfjavörur fyrir kvenfólk. (F1. 5). 

Skrás. nr. 273. Skráningard. 18. júlí 1970. 

T 96/1970. Tilkynnt 12. febrúar 1970, kl. 9.5%. 

OROVITE 

Vitamins Limited, 23, Upper Mall, Hammersmith, iðjurekstur og verzlun, London 
W. 6, — nú Beecham House, Great West Road, Brentford „ Middlesex, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 

  

Lyf, sem innihalda vítamin. (FI. 5). 

Skrás. nr. 274. Skráningard. 18. júlí 1979. 

T 143/1970. Tilkynnt 23. marz 1970, kl. 10.00. 

MECMAN 

Aktiebolaget Mekanprodukter, Hans Holm, iðjurekstur, Varuvágen 7, Álvsjö, 

Sviþjóð. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Lokar, þrýstilofts- og vatnsaflsstrokkar, þvingur, þrýstilofts- og vatnsaflstæki 

til að tengja hluti; áhöld og tæki, vísindaleg, siglingafræðileg, til landmælinga, raf- 
fræðileg (hér með talin loftskeytaáhöld og -tæki) til ljósmyndagerðar, til kvik- 
myndatöku og -sýninga og sjóntæki og áhöld (optisk) ásamt tækjum og áhöldum til 
vigtunar, mælinga, merkjasendinga, eftirlits (kontrol), björgunar og kennslu, þrýsti- 
lofts- og vatnsaflslagnir fyrir merkja og/eða orkugjafa; peninga- og spilapeninga- 

sjálfsalar, talvélar, skráningartæki í peningakassa og reiknivélar; slökkvitæki. 
(FI. 7 og 9). 

Skrás. nr. 275. Skráningard. 18. júlí 1970. 

T 99/1970. Tilkynnt 13. febrúar 1970, kl. 9.20. 

TEEM 
PepsiCo, Inc., iðnaður, 500 Park Avenue, New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Óáfengir drykkir, saft, seyði (extracts) og önnur efni til framleiðslu slíkra 

drykkja. (F1. 32). 
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Skrás. nr. 276. Skráningard. 18. júlí 1970. 

T 144/1970. Tilkynnt 23. marz 1970, kl. 10.00. 

  

Aktiebolaget Mekanprodukter, Hans Holm, iðjurekstur, Varuvágen 7, Álvsjö, 

Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Vélar og vinnustofuvélar, sérstaklega vélar knúðar með þrýstilofti og vatnsafli, 

þar með taldar verkfæravélar, lokar, þjöppur, strokkar, þvingur, þrýstilofts- og 
vatnsaflstæki til að tengja hluti; hreyflar (þó ekki í ökutæki), tengi- og drifreimar 
(þó ekki í ökutæki); stór landbúnaðaráhöld, útungunarvélar; áhöld og tæki, vís- 
indaleg, siglingafræðileg, til landmælinga, raffræðileg (hér með talin loftskeyta- 
áhöld og tæki), til ljósmyntagerðar, til kvikmyndatöku og -sýninga og sjóntæki og 
áhöld (optisk) ásamt tækjum og áhöldum til vigtunar, mælinga, merkjasendinga, 
eftirlits (kontrol), björgunar og kennslu, þar sem taldir þrýstimælar og þrýstilofts- 
og vatnsaflslagnir fyrir merkja- og/eða orkugjafa; peninga- og spilapeningasjálf- 
salar; talvélar, skráningartæki í peningakassa og reiknivélar; slökkvitæki. 

  

(Fl. 7 og 9). 

Skrás. nr. 277. Skráningard. 18. júlí 1970. 

T 101/1970. Tilkynnt 16. febrúar 1970, kl. 16.10. 

KETALAR 

Parke, Davis £ Company, iðjurekstur og verzlun, Foot of Joseph Campau 
Avenue at the River, Detroit 32, Michigan, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Allar vörur í 5. flokki, þar á meðal svæfinga- og staðdeyfingalyf. (F1. 5). 

Skrás. nr. 278. Skráningard. 18. júlí 1970. 

T 102/1970. Tilkynnt 16. febrúar 1970, kl. 16.10. 

BUBOND 

Buckman Laboratories, Inc., iðjurekstur og verzlun, 1256 North McLean Boule- 

vard, Memphis, Tennessee 38108, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Efnablöndur notaðar til endurbóta á bleytu- og þurrkstyrkleika pappirs og 

pappaspjalda, svo og á lögun þeirra og á þurrkun vatns úr þeim á meðan á fram- 
leiðslu stendur í 1. flokki. (F1. 1). 
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Skrás. nr. 279. Skráningard. 18. júlí 1970. 

T 103/1970. Tilkynnt 16. febrúar 1970, kl. 16.10. 

ANTIBA 

The Coca-Cola Company, iðjurekstur og verzlun, 515 Madison Avenue, New 
York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl, Reykjavík. 
Óáfengir drykkir, síróp og önnur efni til þess að búa þá til úr. (Fl. 32). 

Skrás. nr. 280. Skráningard. 18. júlí 1970. 

T 104/1970. Tilkynnt 16. febrúar 1970, kl. 16.10 

  

Beiersdorf AG., iðjurekstur og verziun, Unnastrasse 48, 2000 Hamborg 20, Þýzka- 
landi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Likams- og fegrunarmeðul, einkum hörundskrem í 3. flokki. 

  

  

Merkið óskast skráð í litum. (Fl. 3). 

Skrás. nr. 281. Skráningard. 18. júlí 1970. 

T 106/1970. Tilkynnt 17. febrúar 1970, kl. 13.00. 

C-TOX betri djúpverkun — varanleg fúavörn. 

Þorsteinn Blandon, umboðs- £ heildverzlun, Hafnarstræti 19, Reykjavík. 

  

Fúavarnarefni. (Fl. 2). 

Skrás. nr. 282. Skráningard. 18. júlí 1970. 

T 107/1970. Tilkynnt 18. febrúar 1970, kl. 13.00. 

PA YNOCIL 

Beecham Group Limited, trading also as Beecham Research Laboratories, and 
as BENCARD, Beecham House, Great West Road, Brentford, Middlesex, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík.
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Efnablöndur til nota sem meðul, meðul handa dýrum og efnablöndur til hrein- 

lætis; efnablöndur til nota við sérstakt mataræði fyrir börn og sjúklinga; plástrar 

og efni til sáraumbúða ( og annarra álíka umbúða), efni til tannfyllingar og til töku 

(F1. 5.) 
tannmóta; sótthreinsunarefni; efnablöndur til útrýmingar illgresi, meindýrum og 

  

óværu. 

Skráningard. 18. júlí 1970. 

kl. 15.35. 

  

Skrás. nr. 283. 

Tilkynnt 23. febrúar 1970, T 111/1970. 

  

  

  

  |= = 
> A   

  

    

    
Sigurður Elíasson hf., Auðbrekku 52—54, Kópavogi. 

(F1. 20). Vörur úr timbri, úti- og innhurðir. 

  Skráningard. 22. júlí 1970. Skrás. nr. 284. 

Tilkynnt 19. febrúar 1969, kl. 15.14. T 52/1969. 

JOHN ROLFE 

Larus £ Brother Company, iðjurekstur og verzlun, 18 South 22nd Street, Rich- 
mond, Virginia, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
(Fl. 34). Óunnið og unnið tóbak, reykingamannavörur og eldspýtur. 
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Skrás. nr. 285. Skráningard. 22. júlí 1970. 

T 101/1969. Tilkynnt 14. apríl 1969, kl. 10.30. 

DRAGALLOY 
Wheway Watson Limited, iðjurekstur, Green Lane, Walsall, Stafford, Englandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Keðjur, framleiddar eingöngu eða aðallega úr venjulegum málmblöndum. 

(F1. 6). 

Skrás. nr. 286. Skráningard. 22. júlí 1970. 

T 151/1969. Tilkynnt 29. maí 1969, kl. 16.20. 

  

Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd., iðjurekstur og verzlun, 72. Horakawa-cho, 
Kawasaki, Japan. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Elektronisk borðreiknivél. (F1. 9). 

Skrás. nr. 287. Skráningard. 22. júlí 1970. 

T 161/1969. Tilkynnt 13. júní 1969, kl. 11.35. 

MG 

FMC Corporation, iðjurekstur og verzlun, 100 West Tenth Street, Wilmington, 
Delaware, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Fínkristallað efni, t. d. úr cellulósu, amylósu, límefni, kísilsteinefni, polyamid, 

polyester, eða polyoefni, svo og efnasambönd, sem aðallega eru úr þessum efnum; 
trefjar og þættir til nota í efni, ofin eða óofin, bindi, vökvasjúgandi efni, þræðir, 
garn, sverir þræðir, filt og því líkt; þynnur og blöð úr plastefni eða úr endurunninni 
cellulósu eða efnum skyldum cellulósu, svo sem cellulósuether eða cellulósuester 
eða blöndum úr því; bindiborðar gerðir úr trefja- eða plastefnum eða blöndum úr 
þvi; sylgjur, bindi og lásar til að festa bindiborðum; garn, þættir og einþættingar í 
garn og þræði; efni úr trefjum, garni eða þáttum. (Fl. 1, 6, 17, 22, 23, 24). 
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Skrás. nr. 288. Skráningard. 22. júlí 1970. 

T 298/1969. Tilykynnt 30. september 1969, kl. 14.00. 

TOMALASE 

Squibb S. p. A., iðjurekstur og verzlun, 716, Via Salaria, Róm, Ítalíu. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Efnavörur til iðnaðar-, vísinda- eða ljósmyndunarnota og einnig til nota í land- 

búnaði, skógrækt og garðrækt; tilbúinn áburður og dýraáburður, slökkvitæki, efni 
til herzlu og kemiskar efnablöndur til lóðunar; efni til niðursuðu á matvælum; görf- 

unarefni; bindiefni til iðnaðarnota. (Fl. 1). 

Samkvæmt forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar, um vernd eignar- 
réttinda á sviði iðnaðar, nýtur merkið verndar hér á landi frá 30. júní 1969. 

Skrás. nr. 289. Skráningard. 22. júlí 1970. 

T 360/1969. Tilkynnt 21. nóvember 1969, kl. 16.20. 

JACKDAW 

Jackdaw Publications Limited, útgáfustarfsemi og verzlun, 30 Bedford Square, 

London, W. C. 1, Englandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Umslög (ritföng), skjalamöppur, handritamöppur, skjalakippur og möppur fyrir 

sýnishorn; prentað mál, ljósrit, ljósmyndarit, eftirstungur og eftirprentanir; kennslu- 

  

gögn (önnur en tæki), sjókort, landakort og myndir til sýningar. (F1. 16). 

Skrás. nr. 290. Skráningard. 22. júlí 1970. 

T 4/1970. Tilkynnt 5. janúar 1970, kl. 9.00. 

MELMATAC 

Smith Kline £ French Laboratories Limited, iðjurekstur og verzlun, Mundeils, 

Welwyn Garden City, Hortfordshire, Englandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Efni og efnablöndur til nota sem meðul, meðul handa dýrum, efni og efna- 

blöndur til hreinlætis, efnablöndur til útrýmingar illgresi, meindýrum og óværu. 

(Fl. 5). 

  

B112
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     {N 'krás. nr. 291. 

T 64/1970. 

Skráningard. 22. júlí 1970. 

Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.90. 

  
Reemtsma Cigareitenfabriken Gmbt., iðjurekstur og verzlun, 200 Hamborg 52, 

Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Tóbak óunnið og unnið; hlutir fyrir reykingamenn; eldspýtur. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 292. 

T 112/1970. 

Skráningard. 22. júlí 1970. 

Tilkynnt 26. febrúar 1970, kl. 10.00. 

SCANDIA 
General Chemicals and Cosmetics Limited, of Sasoon House, Shirley Street, P. O. 

Box 123, Nassau, Bahamas. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl, Rykjavík. 
Ilinvörur (þ. á m. snyrtivörur, tann- og hárhreinsivörur, ilmsápur og lykteyð- 

andi efni). (Fl. 3). 
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Skrás. nr. 293. Skráningard. 22. júlí 1970. 

T 113/1970. Tilkynnt 26. febrúar 1970, kl. 10.00. 

ACTI-VITA 

General Chemicals and Cosmetics Limited, of Sasoon House, Shirley Street, P. O. 

Box 123, Nassau, Bahamas. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Rykjavík. 
Imvörur (þ. á m. snyrtivörur, tann- og hárhreinsivörur, ihmsápur og Ivkteyð- 

andi efni). 

Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum, stærðum og gerðum. (FT. ð). 

Skrás. nr. 294. Skráningard. 22. júlí 1970. 

T 114/1970. Tilkynnt 26. febrúar 1970, kl. 15.15. 

  

Tryggingamiðstöðin hf., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

  

Tryggingastarfsrekstur. (F1. 36). 

Skrás. nr. 295. Skráningard. 22. júlí 1970. 

T 116/1970. Tilkynnt 5. marz 1970, kl. 9.05. 

TALCORD 

Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London, S. EF. 1, 
Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Efnavörur til nota í landbúnaðinum, við garðrækt og skógrækt; dýraáburður og 

tilbúinn áburður; efni til dýralækninga; skordýraeyðar, lirfueyðar, sveppaeyðar, 
plöntueyðar og meindyraeyðar; efnablöndur til útrýmingar illgresi, meindýrum 
og óværu. Fl. 1 og5). 

 



Nr. 302. 680 

    

Skrás. nr. 296. Skráningard. 22. júlí 1970. 

T 119/1970. Tilkynnt 9. marz 1970, kl. 11.30. 

MSD 

Merck £ Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Allar vörur í 1., 5. og ð1. flokki. (Fl. 1, 5 og 31). 

Skrás. nr. 297. Skráningard. 22. júlí 1970. 

T 120/1970. Tilkynnt 9. marz 1970, kl. 11.30. 

AUREOCORT 
American Cyanamid Company, iðjurekstur og verzlun, Wayne, New Jersey, 

    

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (F|. 5). 

Skrás. nr. 298. Skráningard. 22. júlí 1970. 

T 123/1970. Tilkynnt 9. marz 1970, kl. 11.55. 

FEDDERS 
Fedders Corporation, iðjurekstur og verzlun, Woodbridge Avenue, Edison, New 

Jersey, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

    
Loftræstitæki. (FI. 11). 

Skrás. nr. 299. Skráningard. 22. júlí 1970. 

T 126/1970. Tilkynnt 10. marz 1970, kl. 14.25. 

  

Vandex A/S, iðjurekstur og verzlun, Grenávej 107, Risskov, Danmörku. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 1., 2., 17., 19. og 37. flokki. (F1. 1, 2, 17, 19 og 37). 
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Skrás. nr. 300. Skráningard. 22. júlí 1970. 

T 127/1970. Tilkynnt 10. marz 1970, kl. 14.25. 

  

Vandex A/S, iðjurekstur og verzlun, Grenávej 107, Risskov, Danmörku. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Allar vörur í 1., 2., 17., 19. og 37. flokki (Fl. 1, 2, 17, 19 og 87). 

  

  

Skrás. nr. 301. Skráningard. 22. júlí 1970. 

T 128/1970. Tilkynnt 10. marz 1970, kl. 14.25. 

VAK 

Vandex A/S, iðjurekstur og verzlun, Grenávej 107, Risskov, Danmörku. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Fljótandi gegndreypandi vökvi gegn hrakviðri, fljótandi sement ekki til 

notkunar í byggingariðnaði (sement fyrir togleður, sement til þess að gera við 

postulínshluti og þess háttar) í 1. flokki, sement (ekki í öðrum flokkum), svo og 

  

  
  

  

      
   

  

fingert steypuefni (mörtel) í 19. flokki. (F1. 1 og 19). 

Skrás. nr. 302. Skráningard. 22. júlí 1970. 

T 129/1970. Tilkynnt 11. marz 1970, kl. 15.20. 

Reykver 

Reykver hf., Vesturgötu 13, Hafnarfirði. 

Sjávarafurðir, krydd og efnavörur. (Fi. 29 og 30). 

Skrás. nr. 308. Skráningard. 22. júlí 1970. 

T 131/1970. Tilkynnt 183. marz 1970, kl. 14.30. 
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Union Cooperative de Viticulteurs Charentais, iðjurekstur og verzlun, 29 Rue 

  

Lochmeyer, — 16 — Cognac, Frakklandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Cognac (F1. 33). 

Skrás. nr. 304. Skráningard. 22. júlí 1970. 
T 139/1970. Tilkynnt 19. marz 1970, kl. 16.00. 

  

TEACHERS 
nLAN a Ca, 

“LR 

  

vð 

  

Parfaction of 0ld 

SCOTCH WHISKY 

AL SR: VG 

             
Wm. Teacher £ Sons, Limited, 14, St. Enoch Square, Glasgow, Englandi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Skozkt whisky. 
Réttur er áskilinn til að nota merkið í hvers konar litum, stærðum og gerðum. 

  

(F1. 33). 

Skrás. nr. 305. Skráningard. 22. júlí 1970. 

T 140/1970. Tilkynnt 19. marz 1970, kl. 16.00. 
% 

TEACHER'S 

Wim. Teacher £ Sons, Limited, 14, St. Enoch Square, Glasgow, Englandi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 

  

Skozkt whisky. (F1. 33). 

Skrás. nr. 306. Skráningard. 23. júlí 1970. 
T 97/1970. Tilkynnt 12. febrúar 1970, kl. 9.55. 

PARENTROVITE 

Vitamins Limited, 23, Upper Mall, Hammersmith, iðjurekstur og verzlun, London 
W. 6, — nú Beecham House, Great West Road, Brentford , Middlesex, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Lyf. (Fl. 5). 
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Skrás. nr. 307. Skráningard. 23. júlí 1970. 

T 100/1970. Tilkynnt 16. febrúar 1970, kl. 16.10. 

DEXTRA 

Sichel-Werke GmbH., iðjurekstur og verzlun, Lindhorst, Gottberg, Þýzkalandi. 

Jmboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavik. 

  
  

Bindiefni í 1. flokki og lím í 16. flokki. (F1. 1 og 16). 

Skrás. nr. 308. Skráningard. 23. júlí 1970. 

T 78/1969. Tilkynnt 14. marz 1969, kl. 16.35. 

TETORON 

Toyo Rayon Co. Ltd., iðjurekstur og verzlun, No. 2, 2-chome, Nihonbashi-Muto- 
machi, Chuo-ku, Tokyo, Japan, og Teijin Limited, iðjurekstur og verzlun, No. Í, 

Umeda, Kita-ku, Osaka, Japan. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavik. 
Prjónaðar, fléttaðar og tvinnaðar vörur úr garni, sem ekki heyra neinum öðrum 

flokki til, knipplingar, úrdregnir dúkar, útsaumur og ýmsar tegundir af bryddinga- 

  
  

snúrum. (Fl. 26). 

Skrás. nr. 309. Skráningard. 23. júlí 1970. 

T 125/1970. Tilkynnt 10. marz 1970, kl. 10.00. 

TRESCA 
The Coca-Cola Company, iðjurekstur og verzlun, 515 Madison Avenue, New 

York, N. Y., Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Óáfengir drykkir og efni til þess að framleiða þá úr. (Fl. 32). 

Skrás. nr. 310. Skráningard. 23. júlí 1970. 

T 145/1970. Tilkynnt 25. marz 1970, kl. 9.30. 

BELGRYL 
Imperial Chemical Industries Limited, iðjurekstur og verzlun, Imperial Chemical 

House, Millbank, London, S. W. 1, Englandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Málaralitir, límfarvi og fernis (þó ekki einangrunarfernis); glerungur, lökk, 

klæðningar (coatings), lakk og undirlitaefnablöndur, allt málningarvörur; gagneyð- 
andi efni. (F1. 2).
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Skrás. nr. 311. Skráningard. 23. júlí 1970. 

T 146/1970. Tilkynnt 25. marz 1970, kl. 9.30. 

FREON 

E. I. du Pont de Nemours £ Company, Inc., iðjurekstur og verzlun, Wilmington, 

Delaware 19898, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Frystiefnavörur, sem sé efnavörur til notkunar við kælingu og frystingu; frysti- 

vélar, sem sé innlagningarefni og útbúnaður til kælingar og frystingar. 

(Fl. 1 og 11). 

  

Skrás. nr. 312. Skráningard. 23. júlí 1970. 

T 148/1970. Tilkynnt 25. marz 1970, kl. 10.30. 

ARLON 

Arlon N. V., iðjurekstur og verzlun, 8, Stieltjesweg, Arnhem, Hollandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Síur og hlutar til þeirra. (Fl. 7 og 11). 
Samkvæmt forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar, um vernd eignar- 

réttinda á sviði iðnaðar, nýtur merkið verndar hér á landi frá 13. október 1969. 

  

Skrás. nr. 313. Skráningard. 23. júlí 1970. 

T 154/1970. Tilkynnt 3. apríl 1970, kl. 13.05. 

DALE CARNEGIE 

Dale Carnegie £ Associates, Inc., verzlun, 1475 Franklin Avenue, Garden City, 
New York, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Bækur, kennslubækur, handbækur, bleðlingar (paphlets) og fræðslu- og kennslu- 

efni (annað en tæki). (Fl. 16). 
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Skrás. nr. 314. Skráningard. 23. júlí 1970. 

T 155/1970. Tilkynnt 3. apríl 1970, kl. 13.05. 

DALE CARNEGIE 

Dale Carnegie á Associates, Inc., verzlun, 1475 Franklin Avenue, Garden City, 

New York, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

Menntunar- og fræðslustarfsemi. (Fl. 41). 

Skrás. nr. 315. Skráningard. 23. júlí 1970. 

T 156/1970. Tilkynnt 6. apríl 1970, kl. 10.00. 

BIOVITAL 

Dr. Schieffer Arzneimittel Gesellschaft m. b. H. £ Co., iðjurekstur, 5 Köln |, 

Pipinstrasse 16 (Heumarkt), Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

Lyf, efnavörur til lækninga og heilsuræktar, lyfjaefni, plástrar, efni til sára- 

umbúða, efni til útrýmingar dýrum og plöntum, efni til gerilsneyðingar og eyðingar 

  

(sótthreinsunarefni), efni til að viðhalda fæðu ferskri og óskemmdri. (Fl. 1 og). 

Skrás. nr. 316. Skráningard. 23. júlí 1970. 

T 162/1970. Tilkynnt 8. apríl 1970, kl. 11.50. 

CONOFLOW 

Conoflow Corporation, iðjurekstur og verzlun, Coles Road, Blackwood, New 

Jersey, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Stillar fyrir gas og vatnsþrýsting og stjórnloka fyrir gas, loft, vökva, krapa og 

allar aðrar samsetningar og blöndur, sem renna í gegnum pípur, blöndunarvélar og 

tæki í iðnaði, dreifarakerfi til þess að slökkva eld, samsettar loftsíur og stjórntæki 

í því skyni að framkalla hreint loft undir tempruðum þrýstingi gagnvart tækjum og 

stjórnhemlum, sjálfvirkum vélum og öðrum þrýstiloftstækjum. (Fl. 1,7,9 og 11). 
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Skrás. nr. 317. 

T 163/1970. 

Skráningard. 23. júlí 1970. 

Tilkynnt 8. apríl 1970, kl. 11.50. 

  
Cointreau, iðjurekstur og verzlun, 1, place Moliére, Angers, Frakklandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Líkjörar í 33. flokki. (F1. 33). 

Skrás. nr. 318. 

T 166/1970. 

Skráningard. 23. júlí 1970. 

Tilkynnt 10. apríl 1970, kl. 17.00. 

BRAZIER 

Ámerican Dairy Queen Corporation, iðjurekstur og verzlun, 7110 France Avenue 
South, Minneapolis, Minnesota 55410, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Kjöt og kjötafurðir; fiskur, alifuglar og villibráð, allt dautt; kjölseyði; niður- 

soðnir, þurrkaðir eða tilreiddir ávextir og grænmeti; mauk og efni í duftformi til 
að búa til mauk, allt til nota í fæðu; aldinmauk og marmelaði; egg, smjör, smjör- 
líki, rjómi (fæðutegundir), mysa, skyrhlaup, ávaxtamjólkurhlaup; niðursoðnir
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ávextir og grænmeti; pikles, laukur í pækli, kál í pækli, gúrkur, pikkalilli, steiktar 
og saltaðar hnetur, efni til að hleypa og ysta mjólk, mjólkurdrykkir, mjólkurafurðir 
til fæðunota; matarolíur og matarfeiti; súpur, súpuefni; eggjaduft, fryst egg og 

eggjarauður; unnar kartöflur og kartöfluafurðir; tómatsósur, tómatkraftur, krydd, 

ávaxtapulpa og ávaxtakraftur; buffsneiðar (burgers), buffsneiðar með osti, heitar 

pylsur, kryddpylsur, ostapylsur; flísaðar kartöflur og fiskur, flísaðar kartöflur, 
laukhringir og skelfiskur og flísaðar kartöflur. Súkkulaði og súkkulaðivörur; te; 
kakaó; kaffi; sykur; blöndur af kaffi og kaffibæti, kaffikjarnar og kaffiseyði; katfi- 
bætir og kaffibætisblöndur, allt til nota í staðinn fyrir kaffi; kornmatur og efni 
búið til úr korni til nota í fæðu til manneldis; kökur, kex; brauðhnúðar, brauð og 

ristað, brauð; lyfjalaust sælgæti, salt sinnep, pipar, edik, sósur, krydd (annað en 
alifuglakrydd); makarónur, pasta, núðlur, spagetti, bragðefni; kjarnar og bragðbæt- 

andi efni; Ís, rjómaís, rjómaíssætindi; blöndur og efni til nota við gerð rjómaíss 

og mjólkuríss; hunang, síróp (dökkt); æt form og vöflur (kex), allt til nota með 

rjómaís; rjómaíssíróp og mjólkurís, vatnsís og fryst sætindi; hveitiefni til að búa 
til íste; efni til að bragðbæta fæðu, súkkulaðilög, karamellulög; hlaup til nota í 

fæðu og efni til að búa til sósur, efni í sykurbráð á kökur; síróp til nota í fæðu; 
laukduft; sætabrauð; brauðhnúðar og brauð, sem inniheldur buffsneiðar (burgers), 

buffsneiðar með osti, heitar pylsur, kryddpylsur, kjötstykki, fisk, svínalundir, kjúkl- 
ing, skelfisk; samlokur, tacos (krydd), enchiladas (mexikanskur réttur). Óáfengir 
drykkir; efni og kjarnar til framleiðslu drykkja; og ávaxtasafar og ávaxtaseyði 

    

(óáfengt). (Fl. 29, 30, 32). 

Skrás. nr. 319. Skráningard. 23. júlí 1970. 

T 167/1970. Tilkynnt 10. apríl 1970, kl. 17.00. 

MR. MISTY 

American Dairy Queen Corporation, iðjurekstur og verzlun, 7110 France Avenue 
South, Minneapolis, Minnesota 55410, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Kjöt og kjötafurðir; fiskur, alifuglar og villibráð, allt dautt; kjötseyði; niður- 

soðnir, þurrkaðir eða tilreiddir ávextir og grænmeti; mauk og efni í duftformi til 
að búa til mauk, allt til nota í fæðu; aldinmauk og marmelaði; egg, smjör, smjör- 
líki, rjómi (fæðutegundir), mysa, skyrhlaup, ávaxtamjólkurhlaup; niðursoðnir 
ávextir og grænmeti; pikles, laukur í pækli, kál í pækli, gúrkur, pikkalilli; steiktar 

og saltaðar hnetur, efni til að hleypa og ysta mjólk, mjólkurdrykkir, mjólkurafurðir 
til fæðunota; matarolíur og matarfeiti; súpur, súpuefni; eggjaduft, fryst egg og 
eggjarauður; unnar kartöflur og kartöfluafurðir; tómatsósur, tómatkraftur, krydd, 

ávaxtapulpa og ávaxtakraftur; buffsneiðar (burgers), buffsneiðar með osti, heitar 
pylsur, kryddpylsur, ostapylsur; flísaðar kartöflur og fiskur, flísaðar kartöflur, 

laukhringir og skelfiskur og flísaðar kartöflur. Súkkulaði og súkkulaðivörur; te; 
kakaó; kaffi; sykur; blöndur af kaffi og kaffibæti, kaffikjarnar og kaffiseyði; kaffi- 
bætir og kaffibætisblöndur, allt til nota í staðinn fyrir kaffi; kornmatur og efni 
búið til úr korni til nota í fæðu til manneldis; kökur, kex; brauðhnúðar, brauð og 

ristað, brauð; lyfjalaust sælgæti, salt sinnep, pipar, edik, sósur, krydd (annað en 
alifuglakrydd); makarónur, pasta, núðlur, spagetti, bragðefni; kjarnar og bragðbæt- 
andi efni; Ís, rjómaís, rjómaíssætindi; blöndur og efni til nota við gerð rjómaíss 
og mjólkuriss; hunans, síróp (dökkt); æt form og vöflur (kex), allt til nota með 

rjómaís; rjómaíssíróp og mjólkurís, vatnsís og fryst sætindi; hveitiefni til að búa
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til iste; efni til að bragðbæta fæðu, súkkulaðilög, karamellulög; hlaup til nota í 
fæðu og efni til að búa til sósur, efni í sykurbráð á kökur; síróp til nota í fæðu; 

laukduft; sætabrauð; brauðhnúðar og brauð, sem inniheldur buffsneiðar (burgers), 

buffsneiðar með osti, heitar pylsur, kryddpylsur, kjötstykki, fisk, svinalundir, kjúkl- 
ing, skelfisk; samlokur, tacos (krydd), enchiladas (mexikanskur réttur). Óáfengir 
drykkir; efni og kjarnar til framleiðslu drykkja; og ávaxtasafar og ávaxtaseyði 
(óáfengt). (Fl. 29, 30, 32). 

Skrás. nr. 320. Skráningard. 23. júlí 1970. 

T 171/1970. Tilkynnt 17. apríl 1970, kl. 15.10. 

NORDIOL 

American Home Product Corporation, iðjurekstur og verzlun, 685 Third Avenue, 
New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Progestationalefni í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. nr. 321. Skráningard. 28. júlí 1970. 

T 164/1970. Tilkynnt 9. apríl 1970, kl. 15.00. 

FLAMINON 
E. R. Squibb á Sons, Inc., iðjurekstur og verzlun, 909 Third Avenue, New 

York, New York 10022, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  
  

Lyf og lyfjablöndur, þar á meðal bólgueyðandi lyf í 5. flokki. (5. fl). 

Skrás. nr. 322. Skráningard. 28. júlí 1970. 

T 175/1970. Tilkynnt 20. apríl 1970, kl. 15.05. 

  

hótel 

AGA 
Bændahöllin, hótelrekendur við Hagatorg, Reykjavík. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Hótelrekstur, veitingarekstur og fyrirgreiðsla í sambandi við ferðamál í 42. 

flokki. (Fl. 42). 
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Skrás. nr. 323. Skráningard. 28. júlí 1970. 

T 176/1970. Tilkynnt 20. apríl 1970, kl. 15.05. 

„„RENTCON-Rent a Container“ 

Carl Tiedman, Kommanditfélag, Hamborg 11, Rödingsmarkt 20, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Gámur (container) í 6. flokki. (F1. 6). 

Skrás. nr. 324. Skráningard. 28. júlí 1970. 

T 177/1970. Tilkynnt 21. apríl 1970, kl. 11.45. 

MÓNA 

Sælgætisgerðin Móna sf., iðjurekstur, Stakkahrauni 1, Hafnarfirði. 
Flokkar 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30, 32; þar á meðal fyrir allar tegundir af tyggigúmmi, 

súkkulaði-, sælgætis-, kex- og efnagerðarvörum. (Fl. 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30 og 32). 

  

Skrás. nr. 325. Skráningard. 28. júlí 1970. 

T 178/1970. Tilkynnt 21. apríl 1970, kl. 11.45. 

SMAKK 

Sælgætisgerðin Móna sf., iðjurekstur, Stakkahrauni 1, Hafnarfirði. 
Flokkur 30, þar á meðal fyrir allar tegundir af tyggigúmmí, súkkulaði-, sæl- 

gætis-, kex og efnagerðarvörum. (F1. 30). 

Skrás. nr. 326. Skráningard. 28. júlí 1970. 

T 179/1970. Tilkynnt 21. apríl 1970, kl. 11.45. 

SNAKK 

Sælgætisgerðin Móna sf., iðjurekstur, Stakkahrauni 1, Hafnarfirði. 
Flokkur 30, þar á meðal fyrir allar tegundir af tyggigúmmí, súkkulaði-, sæl- 

sætis-, kex og efnagerðarvörum. (F1. 30). 

Skrás. nr. 327. Skráningard. 28. júlí 1970. 

T 180/1970. Tilkynnt 21. apríl 1970, kl. 11.45. 

CHIKX 

Sælgætisgerðin Móna sf., iðjurekstur, Stakkahrauni 1, Hafnarfirði. 
Flokkur 30, þar á meðal fyrir allar tegundir af tyggigúmmí, súkkulaði-, sæl- 

gætis-, kex og efnagerðarvörum. (Fl. 30).
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Skrás. nr. 328. Skráningard. 28. júlí 1970. 

T 181/1970. Tilkynnt 21. apríl 1970, kl. 11.45. 

POPS 

Sælgætisgerðin Móna sf., iðjurekstur, Stakkahrauni 1, Hafnarfirði. 
Flokkur 30, þar á meðal fyrir allar tegundir af tyggigúmmi, súkkulaði-, sæl- 

gætis-, kex og efnagerðarvörum. (F1. 30). 

Skrás. nr. 329. Skráningard. 28. júlí 1970. 

T 183/1970. Tilkynnt 21. apríl 1970, kl. 13.15. 

FLUKANIDE 

Merck á Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahwav, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

    
Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. nr. 330. Skráningard. 28. júlí 1970. 

T 184/1970. Tilkynnt 21. apríl 1970, kl. 13.15. 

RANIDE 

Merck £ Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

      
Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 331. Skráningard. 28. júlí 1970. 

T 185/1970. Tilkynnt 21. apríl 1970, kl. 13.15. 

CBZ 

Merck £ Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 5. flokki. (F1. 6). 

Skrás. nr. 332. Skráningard. 28. júlí 1970. 

T 186/1970. Tilkynnt 21. apríl 1970, kl. 13.15. 

POLVYVZOLE 

Merck á Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5). 
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Skrás. nr. 333. Skráningard. 28. júlí 1970. 

T 187/1970. Tilkynnt 21. apríl 1970, kl. 13.15. 

CAMBENZOLE 

Merck á Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. nr. 334. Skráningard, 28. júlí 1970. 

T 188/1970. Tilkynnt 21. apríl 1970, kl. 13.15. 

MUMPSVAKX 

Merck á Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 

  

Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 335. Skráningard. 28. júlí 1970. 

T 189/1970. Tilkynnt 21. apríl 1970, kl. 13.15. 

VAGINEK 

Merck á Co., Inc., iðjurekstur, 126 EF. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. nr. 3386. Skráningard. 28. júlí 1970. 

T 190/1970. Tilkynnt 21. apríl 1970, kl. 13.15. 

FLUAKXK 

Merck á Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  
Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. nr. 337. Skráningard. 28. júlí 1970. 

T 191/1970. Tilkynnt 21. apríl 1970, kl. 13.15. 

PURIVAK 

Merck £ Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (FI. 5). 
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Skrás. nr. 338. Skráningard. 29. júlí 1970. 

T 195/1970. Tilkynnt 27. apríl 1970, kl. 10.00. 

    
American Dairy Queen Corporation, iðjurekstur og verzlun, 7110 France Avenue 

South, Minneapolis, Minnesota 55410, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Kjöt og kjötafurðir; fiskur, alifuglar og villibráð, allt dautt; kjötseyði; niður- 

soðnir, þurrkaðir eða tilreiddir ávextir og grænmeti; mauk og efni í duftformi til 

að búa til mauk, allt til nota í fæðu; aldinmauk og marmelaði; egg, smjör, smjör- 

líki, rjómi (fæðutegundir), mysa, skyrhlaup, ávaxtamjólkurhlaup; niðursoðnir 
ávextir og grænmeti; pikles, laukur í pækli, kál í pækli, gúrkur, pikkalilli; steiktar 
og saltaðar hnetur, efni til að hleypa og ysta mjólk, mjólkurdrykkir, mjólkurafurðir 
til fæðunota; matarolíur og matarfeiti; súpur, súpuefni; eggjaduft, fryst egg og 
eggjarauður; unnar kartöflur og kartöfluafurðir; tómatsósur, tómatkraftur. krydd, 

ávaxtapulpa og ávaxtakraftur; buffsneiðar (burgers), buffsneiðar með osti, heitar 
pylsur, kryddpylsur, ostapylsur; flísaðar kartöflur og fiskur, flísaðar kartöflur, 
laukhringir og skelfiskur og flísaðar kartöflur. Súkkulaði og súkkulaðivörur; te; 
kakaó; kaffi; sykur; blöndur af kaffi og kaffibæti, kaffikjarnar og katfiseyði; kaffi- 
bætir og kaffibætisblöndur, allt til nota í staðinn fyrir kaffi; kornmatur og efni 
búið til úr korni til nota í fæðu til manneldis; kökur, kex; brauðhnúðar, brauð og 
ristað brauð; lyfjalaust sælgæti, salt, sinnep, pipar, edik, sósur, krydd (annað en ali- 
fuglakrydd); makarónur, pasta, núðlur, spagetti, bragðefni; kjarnar og bragðbæt- 
andi efni; ís, rjómaís, rjómaíssætindi; blöndur og efni til nota við gerð rjómaíss og 
mjólkuríss; hunang, síróp (dökkt); æt form og vöflur (kex), allt til nota með rjóma- 
is; rjómaíssíróp og mjólkurís, vatnsís og fryst sætindi; hveitiefni til að búa til íste; 
efni til að bragðbæta fæðu, súkklaðilög, karamellulög; hlaup til nota í fæðu og 
efni til að búa til sósur, efni í sykurbráð á kökur; síróp til nota í fæðu; laukduft; 
sætabrauð; hrauðhnúðar og brauð, sem inniheldur buffsneiðar (burgers), buffsneiðar 
með osti, heitar pylsur, kryddpylsur, kjötstykki, fisk, svínalundir, kjúkling, skel- 
fisk; samlokur, tacos (krydd), enchiladas (mexikanskur réttur). Óáfengir drykkir; 
efni og kjarnar til framleiðslu drykkja; og ávaxtasafar og ávaxtaseyði óáfengt). 

(Fl. 29, 30, 32). 
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Skrás. nr. 339. Skráningard. 29. júlí 1970. 

T 196/1970. Tilkynnt 27. apríl 1970, ki. 10.00. 

  

American Dairy Queen Corporation, iðjurekstur og verzlun, 7110 France Avenue 
South, Minneapolis, Minnesota 55410, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Kjöt og kjötafurðir; fiskur, alifuglar og villibráð, allt dautt; kjötseyði; niður- 

soðnir, þurrkaðir eða tilreiddir ávextir og grænmeti; mauk og efni í duftformi til 
að búa til mauk, allt til nota í fæðu; aldinmauk og marmelaði; egg, smjör, smjör- 
líki, rjómi (fæðutegundir), mysa, skyrhlaup, ávaxtamjólkurhlaup; niðursoðnir 
ávextir og grænmeti; pikles, laukur í pækli, kál í pækli, gúrkur, pikkalilli; steiktar 
og saltaðar hnetur, efni til að hleypa og ysta mjólk, mjólkurdrykkir, mjólkurafurðir 
til fæðunota; matarolíur og matarfeiti; súpur, súpuefni; eggjaduft, fryst egg og 
eggjarauður; unnar kartöflur og kartöfluafurðir; tómatsósur, tómatkraftur. krydd, 
ávaxtapulpa og ávaxtakraftur; buffsneiðar (burgers), buffsneiðar með osti, heitar 
pylsur, kryddpylsur, ostapylsur; flísaðar kartöflur og fiskur, flísaðar kartöflur, 
laukhringir og skelfiskur og flísaðar kartöflur. Súkkulaði og súkkulaðivörur; te; 
kakað; kaffi; sykur; blöndur af kaffi og kaffibæti, kaffikjarnar og kaffiseyði; kaffi- 
bætir og kaffibætisblöndur, allt til nota í staðinn fyrir kaffi; kornmatur og efni 
búið til úr korni til nota í fæðu til manneldis; kökur, kex; brauðhnúðar, brauð og 

ristað brauð; lyfjalaust sælgæti, salt, sinnep, pipar, edik, sósur, krydd (annað en ali- 
fuglakrydd); makarónur, pasta, núðlur, spagetti, bragðefni; kjarnar og bragðbæt- 
andi efni; ís, rjómaís, rjómaíssætindi: blöndur og efni til nota við gerð rjómaíss og 

mjólkuríss; hunang, síróp (dökkt); æt form og vöflur (kex), allt til nota með rjóma- 

is; rjómaíssíróp og mjólkurís, vatnsís og fryst sætindi; hveitiefni til að búa til íste; 
efni til að bragðbæta fæðu, súkklaðilög, karamellulög; hlaup til nota í fæðu og 
efni til að búa til sósur, efni í sykurbráð á kökur; síróp til nota í fæðu; laukduft; 
sætabrauð; hrauðhnúðar og brauð, sem inniheldur buffsneiðar (burgers), buffsneiðar 

með osti, heitar pylsur, kryddpylsur, kjötstykki, fisk, svínalundir, kjúkling, skel- 
fisk; samlokur, tacos (krydd), enchiladas (mexikanskur réttur). Óáfengir drykkir; 
efni og kjarnar til framleiðslu drykkja; og ávaxtasafar og ávaxtaseyði óáfengt). 

(F1. 29, 30, 32). 
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Skrás. nr. 340. Skráningard. 22. október 1970. 

T 145/1969. Tilkynnt 13. maí 1969, kl. 9.15. 

  

Southern Music Aktiebolag, Grevturegatan 38, 114 38 Stokkhólmi, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, tryggingafræðingur, Reykjavík. 
Pappir og pappírsvörur, pappi og pappavörur, prentað mál, blöð og tímarit, 

bækur, bókbandsefni, ljósmyndir, pappíirssöluvörur, bindiefni til notkunar við papp- 
irsframleiðslu, hluti til notkunar fyrir listamenn, pensla, ritvélar og skrifstofuáhöld, 
(þó ekki húsgögn), hluti til leiðbeininga og kenslu (þó ekki áhöld), spil, leturstafir, 

  

myndamót. (Fl. 16). 

Skrás. nr. 341. Skráningard. 22. október 1970. 

T 105/1970 Tilkynnt 17. febrúar 1970. kl. 13.10. 

WHITE HEATHER 

White Heather Distillers Limited, áfengisbruggun og verzlun, „Campbell House“, 
94 Hops Street, Glasgow, C. 2., Skotlandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Vín, áfengir drykkir og líkjörar. (Fl. 33). 
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Skrás. nr. 342. Skráningard. 22. október 1970. 

T 110/1970. Tilkynnt 23. febr. 1970, kl. 15.35. 

  

Lárus Blöndal Guðmundsson, bóksali, Skólavörðustígs 2, Reykjavík, og Jónas 
Eggertsson, bóksali, Rofabæ 7, Reykjavík. 

Umboðsmaður: Auglýsingastofan ARGUS, Laugavegi 3, Reykjavík. 

  

Prentað mál, tímarit, blöð, bækur. (Fl. 16). 

Skrás. nr. 343. Skráningard. 22. október 1970. 

T 122/1970. Tilkynnt 9. marz 1970, kl. 11.55. 

VISTA 

U. G. Tableware Limited, iðjurekstur og verzlun, Kingston Road, Staines, Middle- 
sex, Englandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Glerborðbúnaður. (Fl. 21). 
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Skrás. nr. 344. Skráningard. 22. október 1970. 

T 132/1970. Tilkynnt 16. marz 1970, kl. 10.00. 

HL 
Associated Container Transportation Limited, iðjurekstur og verzlun, (4, Fen- 

church Avenue, London E. C. 3, Englandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, Reykjavík. 
Vörukassar; prentað mál, prentaðar auglýsingar og pappirssalavörur í sambandi 

  

  

við flutninga á vörukössum. (Fl. 6 og 16). 

Skrás. nr. 345. Skráningard. 22. október 1970. 

T 134/1970. Tilkynnt 19. marz 1970, kl. 11.50. 

DRY £ NATURAL 

Alberto-Culver Company, iðjurekstur og verzlun, 2525 Armitage Avenue, Melrose 
Park, Illinois 60160, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Snyrti- og hreinlætisvörur, svo sem: hárlitunarefni, hárlagningarefni og hárlakk. 

  
(Fl. 3). 

Skrás. nr. 346. Skráningard. 22. október 1970. 

T 135/1970. Tilkynnt 19. marz 1970, kl. 11.50. 

BLONDES AMERICAN STYLE 

Alberto-Culver Company, iðjurekstur og verzlun, 2525 Armitage Avenue, Melrose 
Park, Illinois 60160, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Snyrti- og hreinlætisvörur, svo sem: hárlitunarefni, hárlagningarefni og hárlakk. 

  

(Fl. 3). 

Skrás. nr. 347. Skráningard. 22. október 1970. 

T 136/1970. Tilkynnt 19. marz 1970, kl. 11.90. 

BORN FREE 

Alberto-Culver Company, iðjurekstur og verzlun, 2525 Armitage Avenue, Melrose 
Park, Tllinois 60160, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Snyrti- og hreinlætisvörur, svo sem: hárlitunarefni, hárlagningarefni og hárlakk. 

(F1. 3). 
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Skráningard. 22. október 1970 

Tilkynnt 19. marz 1970, kl. 11.50. 

    

Skrás. nr. 348 

T 137/1970. 

SHIMMY SHINS 

Alberto-Culver Company, iðjurekstur og verzlun, 2525 Armitage Avenue, Melrose 
ark, Illinois 60160, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Snyrti- og hreinlætisvörur, svo sem: rakkrem og háreyðingarefni (F1. 3). 

Skrás. nr. 849. Skráningard. 22. október 1970 

T 150/1970. Tilkynnt 1. apríl 1970, kl. 14.05. 

FAIRMASTER 

(Fl. 25). 

Dunlop Footwear Limited, iðjurekstur og verzlun, Rice Lane, Walton, Liverpool 

  

9, Englandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík 

Skráningard. 22. október 1970 

Tilkynnt 3. apríl 1970, kl. 9.35. 

Golfskór. 

  Skrás. nr. 250 

T 153/1970. 

ANCO EM BASSY 

Avco Embassy Records Corporation, iðjurekstur og verzlun, 1301 Avenue of the 

ja æi N
 IT 

"1. 9). 

Americas, New York, New York, Bandaríkjunum 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit, Reykjavík 
Hljómupptöku- og endurflutningstæki og búnaður, hljómbylgjuupptökur, þ. á m 

Skráningard. 22. október 1970 

srammófónplötur og segulbandsupptökur. 

Skrás. nr. 351. 

T 168/1970. Tilkynnt 18. apríl 1970, kl. 17.00 

es 3 #01 
= R 5
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Royer Guillet et Cie, iðjurekstur og verzlun, Bue de la Roche, Santes, Frakklandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Vín, freyðandi vín, kampavín, vínandi, líkjörar, ýmiss konar sterkt áfengi, lyst- 

aukandi drykkir, brennivín, alveg sérstakar koníakstegundir, úrvals kampavín og 
ýmiss konar brandy og eplavín og öl. 

Merkið er skráð í litum. (Fl. 32 og 33). 

Skrás. nr. 352. Skráningard. 22. október 1970. 

T 170/1970. Tilkynnt 16. apríl 1970, kl. 11.00. 

Dr. White's 

Southalls (Birmingham) Limited, iðjurekstur og verzlun, Gharford Mills, Saltley 
Birmingham, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 

  
  

Búnaður, þegar konur hafa á klæðum, þ. á m. dömubindi. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 353. Skráningard. 22. október 1970. 

T 192/1970. Tilkynnt 22. apríl 1970, kl. 9.10. 

    

  

% FLYFISH 
KEFLAVIK— ICELAND 

  

Páll Axelsson, Vatnsnesvegi 13, Keflavík. 

  
  

Fiskafurðir. (Fl. 29). 

Skrás. nr. 354. Skráningard. 22. október 1970. 

T193/1970. Tilkynnt 22. apríl 1970, kl. 15.05. 

Tetagam 

Behringwerke Aktiengesellschaft, iðjurekstur og verzlun, 3550 Marburg/Lahn, 
Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Lyfjablöndur fyrir menn og dýr, einkum HX Hyperimmunglobulin-blöndur. 

(Fl. 5). 
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Skrás. nr. 355. Skráningard. 22. október 1970. 

T 194/1970. Tilkynnt 27. apríl 1970, kl. 10.00. 

= 

golden pages 

ITT WORLD DIRECTORIES INC., iðjurekstur og verzlun, 320 Park Avenue, New 
York, New York 10022, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Prentað mál. (F1. 16). 

Skrás. nr. 356. Skráningard. 22. október 1970. 

T 199/1970. Tilkynnt 29. apríl 1970, kl. 9.00. 

SNOWFLOWER 

Yardley é Company, Limited, iðjurekstur og verzlun, of 38, Old Bond Street, 
London W., Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Efni til að eyða svitalykt og annarri leiðindalykt hjá fólki. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 357. Skráningard. 22. október 1970. 

T 202/1970. filkynnt 30. apríl 1970, kl. 11.30. 

  

  dolan 
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius á Brúning, iðju- 

rekstur og verzlun, Frankfurt/Main, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Taugar, þræðir og garn, vefur og vefnaður, gluggatjöld, lök og borðdúkar, föt 

alls konar, einkum hálsbindi og teppi. (Fl. 23, 24, 25 og 27). 
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Skrás. nr. 358. Skráningard. 22. október 1970. 

T 203/1970. Tilkynnt 5. maí 1970, kl. 12.30. 

DORMA 

Dorma Sheets Limited, iðjurekstur og verzlun, Newton Mill, Swinton, Man- 

chester, Lancashire, Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Vefnaðarmetravara og vefnaðarvarningur gerður úr henni til heimilisþarfa eink- 

um rekkjuvoðir og koddaver. (F1. 24). 

Skrás. nr. 359. Skráningard. 22. október 1970. 

T 204/1970. Tilkynnt 5. maí 1970, kl. 12.30. 

V-CONIC 

Timex Corporation, iðjurekstur og verzlun, Middlebury, Connecticut, Banda- 

    

ríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Allar vörur í 14. flokki. (Fl. 14). 

Skrás. nr. 360. Skráningard. 22. október 1970. 

T 205/1970. Tilkynnt 5. maí 1970, kl. 15.05. 

  

  

Marbert-Kosmetik Ingrid Sendler, iðjurekstur og verzinu, Dússeldort-Holt- 
hausen, Bonner Strasse 155, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Meððl og tæki til líkams- og andlitstegrunar, einkum til náinnar hreinlætisfegr- 

unar, ilmvörur, eteriskar olíur, sápuhárþvottaefni og tannhreinsiefni, plástrar og 
sáraumbúðir. (Fl. 3 og5). 
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Skrás. nr. 361. Skráningard. 22. október 1970. 

T 206/1970. Tilkynnt 8. maí 1970, kl. 14.00. 

  

  

  

          
FURN 

Kaupfélag Árnesinga, iðjurekstur og verzlun, Selfossi. 
Umboðsmaður: Jón Arnþórsson, c/o SÍS, Reykjavík. 

  

Húsgögn alls konar. (Fl. 20). 

Skrás. nr. 362. Skráningard. 22. október 1970. 

T 207/1970. Tilkynnt 11. maí 1970, kl. 11.00. 

RAYETTE 
AQUA NET 

Faberge, Incorporated, iðjurekstur og verzlun, 1345 Avenue of the Americas, 
New York, New York, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 3. flokki. (F1. 3). 
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Skrás. nr. 363. Skráningard. 22. október 1970. 

T 208/1970. Tilkynnt 11. maí 1970, kl. 11.00. 

CARYL RICHARDS 
JUST WONDERFUL! 

Faberge, Incorporated, iðjurekstur og verzlun, 1345 Avenue of the Americas, 

New York, New York, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Allar vörur í 3. flokki. (F1, 3). 

Skrás. nr. 364. Skráningard. 22. október 1970. 

T 209/1970. Tilkyant 11. maí 1970, kl. 11.00. 

CARBIGEN 

Badische Anilin- £ Soda-Fabrik Aktiengesellschaft, iðjurekstur og verzlun, 6700 

Ludwigshafen, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Kemisk framleiðsla í iðnaðartilgangi, hrá-plast (í formi dufts, lagar eða massa), 

lím í iðnaðartilgangi, byggingarefni, þar á meðal múrskel og sementsblöndur, bindi- 

efni fyrir múrskel og sementsblöndu og fyrir múrhleðslu. (FI. 1 og 19). 

Skrás. nr. 365. Skráningard. 23. október 1970. 

T 112/1969. Tilkynnt 22. apríl 1969, kl. 11.35. 

PLAYBOY 

Hreiðar Svavarsson, framkvæmdastjóri, Borgartúni 21, Reykjavík. 

(F1. 18, 20, 25, 28 og 34).
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Skrás. nr. 366. Skráningard. 23. október 1970. 

T 113/1969. Tilkynnt 22. apríl 1969, kl. 11.35. 

  
Hreiðar Svavarsson, framkvæmdastjóri, Borgartúni 21, Reykjavík. 

(Fl. 18, 20, 25, 28 og 34). 
    

Skrás. nr. 367. Skráningard. 27. október 1970. 

T 210/1970. Tilkynnt 12. maí 1970, kl. 10.00. 
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Getty Oil Company, iðjurekstur og verzlun, 3810 Wilshire Boulevard, Los Ang- 

eles, California, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 

    

Steinolíuafurðir. (F1. 4). 

Skrás. nr. 368. Skráningard. 27. október 1970. 

T 211/1970. Tilkynnt 15. maí 1970, kl. 17.09. 

Francotyp 

Francotyp G.m.b.H., iðjurekstur og verzlun, Emmenthaler Str. 132—150, Berlin, 

Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavik. 
Reiknivélar, skrifstofu-, póstvinnu-, bréfalokunar-, bréfaopnunarvélar, vélar, 

sem brjóta saman, setja í umslög, rita utanáskriftir, frímerkja og stimpla, stimpl- 
unaráhöld, eyðublöð, pappír, prentsverta. (Fl. 2, 9, 16). 

Skrás. nr. 369. Skráningard. 27. október 1970. 

T 216/1970. Tilkynnt 19. maí 1970, kl. 16.00. 

KINLEY 

The Coca-Cola Company, iðjurekstur og verzlun, 515 Madison Avenue, New 

York, New York, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  
Óáfengir drykkir og efni til framleiðslu á þeim. (F1. 32). 

Skrás. nr. 370. Skráningard. 27. október 1970. 

T 218/1970. Tilkynnt 21. maí 1970, kl. 13.25. 

TECHITE 
United Aircraft Corporation, iðjurekstur og verzlun, 400 Main Street, East Hari- 

ford, Connecticut, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Styrkt plast og steypurör og allar aðrar vörur í 19. fl. (F1. 19). 

Skrás. nr. 371. Skráningard. 27. október 1970. 

T 217/1970. Tilkynnt 20. maí 1970, kl. 13.25. 

TIMEX 

Timex Corporation, iðjurekstur, Middlebury, Connecticut, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Úrsmíðatæki af öllum tegundum og hlutar og aukatæki, þar á meðal ólar og 

bönd; úraviðgerðir og viðhaldsstarfsemi. (FI. 14 og 37). 
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Skrás. nr. 372. Skráningard. 27. október 1970. 

T 223/1970. Tilkynnt 25. maí 1970, kl. 10.17. 

BIO-MIRAGCLE 

General Chemicals and Cosmetics Limited, of Sasoon House, iðjurekstur og 

verzlun, P. O. Box 123, Shirley Street, Nassau, Bahama Islands. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 

IlImvörur (þar með taldar hreinlætisvörur, efnablöndur fyrir tennur og hár, 

    

ilmsápa og efni til eyðingar á slæmri lykt). (Fl. 3, 5). 

Skrás. nr. 373. Skráningard. 27. október 1970. 

T 224/1970. Tilkynnt 25. maí 1970, kl. 15.20. 

BRISTOW'S FINALLY FREE 

Beecham Group Limited, trading also as T. F. Bristow £ Company, iðjurekstur 
og verzlun, Beecham House, Great West Road, Brentford, Middlesex, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Lrl., Reykjavík. 

    

Lyfjakennt hárþvottaefni. (F1. 3). 

Skrás. nr. 374. Skráningard. 27. október 1970. 

T 225/1970. Tilkynnt 25. maí 1970, kl. 15.20. 

DECORENE 

Storey Brothers and Company, Limited, trading also as Storeys of Lancaster, 
iðjurekstur og verzlun, White Cross Mills, White Cross Street, Lancaster, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Veggklæðningarefni, sem eingöngu eða aðallega er framleitt úr efni, sem ekki 

    

telst til vefnaðarvöru. (F1. 27). 

Skrás. nr. 375. Skráningard. 27. október 1970. 

T 228/1970. Tilkynnt 27. maí 1970, kl. 10.90. 

"KING DAVID“ 

Francesco Morelli, iðjurekstur og verzlun, Verbania Intra (Novara), Ítalíu. 
Umboðsmaður: Magnús Thorlacius, hrl., Reykjavík. 
Öll ilmefni, öll efni til snyrtingar, andlitsvötn, andlitsfarði, varalitur, sápa, efni 

til hársnyrtingar, smyrsl og önnur efni til rakstrar; efni til snyrtingar á augum, 
augnhárum og augabrúnum; tannhreinsunarefni; svampar og snyrtivörur, greiður. 

(Fl. 3 og 21). 
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Skrás. nr. 376. Skráningard. 27. október 1970. 

T 229/1970. Tilkynnt 28. maí 1970, kl. 13.23. 

FROKRUM 

R. C. Barker Limited, iðjurekstur, Victoria Spice Mills, Torre Road, Leeds 9, 

Yorkshire, Englandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavik. 
Brauðmylsna, og efni, sem búið er til einkum úr hveiti og mjöli, til að nota sem 

brauðmylsnu. (F1. 30). 

Skrás. nr. 377. Skráningard. 27. október 1970. 

T 230/1970. Tilkynnt 29. maí 1970, kl. 15.05. 

  

BOOT 

Samband íslenzkra samvinnufélaga, verzlun, iðnaður, skipaútgerð, Sölvhólsgötu 

4, Reykjavík. 

Hvers kyns skófatnaður. (F1. 25). 
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Skrás. nr. 378. Skráningard. 27. okt. 1970. 

T 231/1970. Tilkynnt 29. maí 1970, kl. 15.05. 

      
Samband íslenzkra samvinnufélaga, verzlun, iðnaður, skipaútgerð, Sölvhólsgötu 

4, Reykjavík. 
Hvers kyns fatnaðarvörur. (Fl. 18 og 25)
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Skrás. nr. 379. Skráningard. 27. október 1970. 

T 232/1970. Tilkynnt 29. maí 1970, kl. 15.05. 

  

Samband íslenzkra samvinnufélaga, verzlun, iðnaður, skipaútgerð, Sölvhólsgötu 

4, Reykjavík. 

  
  

Hvers kyns handunnar vörur. (F1. 24 og 26). 

Skrás. nr. 380. Skráningard. 27. október 1970. 

T 233/1970. Tilkynnt 29. maí 1970, kl. 15.05. 

-Samband 
of lceland



909 Nr. 302. 

Samband íslenzkra samvinnufélaga, verzlun, iðnaður, skipaútgerð, Sölvhólsgötu 

4, Reykjavík. 
Hvers kyns iðnaðarvörur, þ. á m. vefnaðarvörur, band, fatnaðarvörur, skófatn- 

aður, húsgögn o. fl., og hvers kyns handunnar vörur. 
(F1. 2, 3, 4, 6, 8, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35). 

Skrás. nr. 381. Skráningard. 27. október 1970. 

T 234/1970. Tilkynnt 1. júní 1970, kl. Í1.45. 

BEVERLÝ 

The Coco-Cola Company, iðjurekstur og verzlun, 515 Madison Avenue, New 

York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Óáfengir drykkir og efni til þess að framleiða þá úr. (Fl. 32). 

Skrás. nr. 382. Skráningard. 27. október 1970. 

T 235/1970. Tilkynnt 3. júní 1970, kl. 17.00. 

TANFASTIC 

Sea á Ski Corporation, iðjurekstur og verzlun, 201 Edison Way, Reno, Nevada, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Allar vörur, m. a. sólbaðsvörur, þ. á m. vökva og smyrsl til nota í sólbaði og 

við sólbruna, sólarolíur og fleiti. (F1. ö). 

Skrás. nr. 383. Skráningard. 27. október 1970. 

T 236/1970. Tilkynnt 3. júní 1970, kl. 14.15. 

TOUVACHE 

General Chemicals and Cosmetics Limited, iðjurekstur og verzlun, of Sasoon 
House, P. O. Box 123, Shirley Street, Nassau, Bahama Íslands. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Ilmvörur (þ. á m. hreinlætisvörur, efnablöndur fyrir tennur og hár, ilmsápa 

og efni til að eyða slæmri lykt). (Fl. 3, 5). 

Skrás. nr. 384. Skráningard. 27. október 1970. 

T 237/1970. Tilkynnt 3. júní 1970, kl. 14.15. 

NOSTALGIA 

General Chemicals and Cosmetics Limited, iðjurekstur og verzlun, of Sasoon 

House, P. O. Box 123, Shirley Street, Nassau, Bahama Islands. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Timvörur (þ. á m. hreinlætisvörur, efnablöndur fyrir tennur og hár, ilmsápa 

og efni til að eyða slæmri lykt). (Fl. 3, 5). 
  

  

B116
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Skrás. nr. 385. Skráningard. 27. október 1970. 

T 238/1970. Tilkynnt 3. júní 1970, kl. 14.15. 

GALORE 

General Chemicals and Cosmetics Limited, iðjurekstur og verzlun, of Sasoon 
House, P. O. Box 123, Shirley Street, Nassau, Bahama Íslands. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
lmvörur (þ. á m. hreinlætisvörur, efnablöndur fyrir tennur og hár, ilmsápa 

og efni til að eyða slæmri lykt). (F1. 3, 5). 

Skrás. nr. 386. Skráningard. 27. október 1970. 

T 239/1970. Tilkynnt 3. júní 1970, kl. 14.15. 

SUPER-MOIST 

General Chemicals and Cosmeties Limited, iðjurekstur og verzlun, of Sasoon 

House, P. O. Box 123, Shirley Street, Nassau, Bahama Íslands. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
IImvörur (þ. á m. hreinlætisvörur, efnablöndur fyrir tennur og hár, ilmsápa 

  

og efni til að eyða slæmri lykt). (Fl. 3, 5). 

Skrás. nr. 387. Skráningard. 27. október 1970. 

T 240/1970. Tilkynnt 3. júní 1970, kl. 14.15. 

SUPER-ROYAL 

General Chemicals and Cosmetics Limited, iðjurekstur og verzlun, of Sasoon 
House, P. O. Box 123, Shirley Street, Nassau, Bahama Islands. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
IImvörur (þ. á m. hreinlætisvörur, efnablöndur fyrir tennur og hár, ilmsápa 

    

og efni til að eyða slæmri lykt). (F1. 3, 5). 

Skrás. nr. 388. Skráningard. 27. október 1970. 

T 241/1970. Tilkynnt 5. júní 1970, kl. 15.00. 

THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR 

The Christian Science Publishing Society, a selfperpetuating trusteeship, útgáfu- 
starfsemi, Í Norway Street, Boston, Massachusetts, 02115, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Gústaf A. Sveinsson, hrl., Reykjavík. 
Flokkur 16, 41 og 42 í hinni alþjóðlegu vöruflokkun. (F1. 16, 41 og 42). 
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Skrás. nr. 389. Skráningard. 28. október 1970. 

T 44/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

HANOMAG 
HENSCHEL 

Hanomag-Henschel Fahrzeugwerke GmbH., iðjurekstur og verzlun, 3000 Hann- 
over-Linden, Hanomagstrasse 8, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Ökutæki, einkum fólksbílar, vöruflutningabílar, einkum til þungaflutninga, 

aftanívagnar, almenningsvagnar, Ökutæki einkum fyrir landbúnað, byggingarstarf- 

  

  

semi og skógrækt, mótorar fyrir ökutæki. (Fl. 12). 

Skrás. nr. 390. Skráningard. 28. október 1970. 

T 165/1970. Tilkynnt 10. apríl 1970, kl. 10.20. 

„s„CASTOR“ 

Industrie A. Zanussi S. p. A., iðjurekstur og verzlun, 8 Via Monereale, Pordenonc, 

Ítalíu. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Rafmagnskveikjarar, vélatengsli og vélareimar (nema fyrir farartæki), blásarar 

og viftur fyrir heitt loft, vísindaleg, siglinga, mælinga, rafmagns, ljósmynda, sjón, 
vigtunar, mæli, merkjagjafa, eftirlits, björgunar og kennslutæki og áhöld, áhöld, 
sem vinna með peningum eða líkum merkjum, suðutæki fyrir gistihús, slökkvitæki, 
hitatæki, sem nota olíu, gas eða rafmagn, vélar og tæki til að vinna og framreiða 
matvæli, þvo potta og þess háttar, fyrir gistihús, stofnanir og álíka, þurrkklefar, 
vörur úr timbri, korki, bambus, reyr, hálmi, horni, beini, fílabeini, hvalbeini, skelj- 

um, rafi, perlumóður, merskúmi, celluloid, og eftirlíkingum af öllum þessum efnum, 
sem teljast til flokks 20; fataþurrkvélar, hárþurrkur, handþurrkur, ryksugur, sog- 
blásarar, hitunarkatlar, þar með taldir ídýfuhitarar, gasbrennarar fyrir eldhús, raf- 
magnskaffikönnur, katlar fyrir miðstöðvar, gasofnar, katlar fyrir sameiginlega upp- 
hitun húsa og hitun á vatni, hitarar, sem brenna gasi, hitarar, sem brenna olíu, hit- 

arar, sem brenna svartolíu, og aðrir hitarar, rafmagnsbjöllur, tæki, sem skilja með 
miðflóttaafli, stjórnrofar, heilar eldhúsinnréttingar, loftkælikerfi, myndarammar, 
sgassuðuofnar, eldavélar, rafmagnssuðuofnar, og aðrar tegundir suðuofna, tæki til að 
fjarlægja raka úr loftinu, tæki til að eyða eldhúsúrgangi, sem tengja má við þvotta- 

laug, steypuböð, straujárn, tæki til að veita ísvatn, suðutæki af öllum gerðum, raf- 
magnsofnar, steikingarvélar, kæliskápar, rafmagnshrærivélar, og blöndunarvélar, 
rjómaísvélar, grammófónar, steikingargrindur, eldhúsinnréttingar fyrir stór eldhús af 
öllum gerðum fyrir hótel, stofnanir og þvílíkt, stór jarðyrkjutæki, rafmagnssteik- 
ingartæki, rafmagnshitunartæki, kerfi fyrir lýsingu, upphitun, framleiðslu gufu, suðu, 

kælingu, þurrkun, loftræstingu, dreifingu vatns, og fjarlægingu skolps, útungunar- 

vélar, innrauðir lampar og aðrir lampar, þvottavélar, uppþvottavélar, tauþvottavélar,
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vaskar, rafmagnsskóburstunarvélar, sambyggðar ryksugur og bónvélar, vinnuvélar 
og tæki til þeirra, reiknivélar, þar með taldar rafeindavélar, dropvélar til kaffigerðar 
bæði rafmagns og aðrar, talvélar, rafmagns-kaffikvarnir, húsgögn, efni til framleiðslu 
á burstum, hlutir af samsettum húsgögnum fyrir eldhús, hreyflar (nema fyrir farar- 
tæki) litlir rafmagnshreyflar, rafmagnsklukkur fyrir eldhús, járnsvampar, þilofnar, 
þrýstisjóðarar, greiður og svampar, smátæki og færanleg ílát til heimilisvinnu og 
nota í eldhúsi, postulín og leirtau, miðstöðvar ofnar, útvarpstæki, rafmagnsrakvélar, 
segulbandstæki, vélar til að gera „raviole“-kassavélar, vatnshitarar, sem settir eru á 
krana, vatnshitarar af hvaða tegund sem er, diskahitarar, burstar, rafmagnsburstar, 
speglar, grænmetispressur, spennustillar, strauvélar, áhöld og efni til hreingerninsa, 
hitaofnar, sem brenna eldsneyti, nota rafmagn, gas, geislunarofnar og ofnar af öðr- 
um gerðum, tekatlar, sjónvarpstæki, tæki til dreifingar á heitu lofti, rafmagns-hita- 
teppi, blásarar fyrir heitt loft, brauðristar, spennubreytar, handsnúnar kjötkvarnir, 
handsnúnar ískvarnir, baðker, blásarar, glervörur, sem aðeins falla undir flokk 21. 

Samkvæmt forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar, um vernd eignar- 
réttar á sviði iðnaðar, nýtur vörumerkið verndar hér á landi frá 27. febrúar 1970. 

(Fl. 7, 8, 9, 11,14,20 og 21). 

    

Skrás. nr. 391. Skráningard. 28. október 1970. 

T 173/1970. Tilkynnt 20. apríl 1970, kl. 10.00. 

Kolok Manufacturing Co., Limited, iðjurekstur og verzlun, Rochester Works, 
Tariff Road, London N. 17, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 

        

Bréfsefni og skrifstofuáhöld (önnur en húsgögn). (Fl. 16). 

Skrás. nr. 392. Skráningard. 28. október 1970. 

T 198/1970. Tilkynnt 27. apríl 1970, kl. 11.55. 

CONFIL 
International Paper Company, iðjurekstur, 220 East 42nd Street, New York, N. Y., 

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Efni til að nota í stað klæðis í stofnunum, viðskiptum, iðnaði, á heimilum, al- 

mennt, og til sérstakrar hagnýtingar. (Fl. 24.). 
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Skrás. nr. 393. Skráningard. 28. október 1970. 

T 200/1970. Tilkynnt 30. apríl 1970, kl. 11.30. 

Ei 
ta 

Ashland Oil, Inc., iðjurekstur og verzlun, 1409 Winchester Avenue, Ashland, 

Kentucky, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl, Reykjavík. 
Ryðvarnarefnablöndur og efni til varnar eyðingu véla og ýmiss konar málmsyfir- 

  

borðs, en efnið hefur einnig smurningshæfileika. (Fl. 2). 

Skrás. nr. 394. Skráningard. 28. október 1970. 

T 201/1970. Tilkynnt 30. apríl 1970, kl. 11.30. 

  

ir 
nn 

Ashland Oil, Inc., iðjurekstur og verzlun, 1409 Winchester Avenue, Ashland, 

Kentucky, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Ryðvarnarefnablöndur og efni til varnar eyðingu véla og ýmiss konar málmsyfir- 

borðs, en efnið hefur einnig smurningshæfileika. (F1. 2). 

Skrás. nr. 395. Skráningard. 28. október 1970. 

T 213/1970. Tilkynnt 15. maí 1970, kl. 14.50. 

HELENE CURTIS 

Helene Curtis Industries Inc., iðjurekstur og verzlun, Chicago, Illinois 60639, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Snyrtivörur. (F1. 3).
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Skrás. nr. 396. Skráningard. 28. október 1970. 

T 215/1970. Tilkynnt 15. maí 1970, kl. 14.50. 

SPRAY NET 

Helene Curtis Industries Inc., iðjurekstur og verzlun, Chicago, Tlinois 60639, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Snyrtivörur. (F1. ð). 

Skrás. nr. 397. Skráningard. 28. október 1970. 

T 226/1970. Tilkynnt 26. maí 1970, kl. 10.15. 

Poclain Société Anonyme Francaise, iðjurekstur og verzlun, Le Plessis-Belleville 
(Oise), Frakklandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl, Reykjavik. 
Landbúnaðarvélar, jarðyrkjutæki og hlutar til þeirra, hjól, vagngrindur, bif- 

reiðar og reiðhjól, hjólbarðar og slöngur áhöld til losunar á timbri, skurðgröfur, 
kranar og flutningatæki, mykjudreifarar, vinnuvélar og tæki til þeirra, hreyflar, 
tengsli og reimdrif, stórar vélar til akuryrkju, útungunarvélar; farartæki, flutninga- 
tæki til flutninga á láði, legi og í lofti; þjónusta við auglýsingastarfsemi og í við- 
skiptum, tryggingum og fjármögnun; nýbygginsar og viðgerðir, fjarskipti, flutningar 

og geymsla á vörum, vinnsla á vörum, kennsla og skemmtanir; ýmiss þjónusta. 
(Fl. 7, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 og 42). 
  

Skrás. nr. 398. Skráningard. 28. október 1970. 

T 227/1970. Tilkynnt 26. maí 1970, kl. 10.15. 

  

Henkel £ Cie GmbH., iðjurekstur og verzlun, D-4000 Dússeldorf 1, Postfach 1100, 

Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Lím. (Fl. 16). 
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Skrás. nr. 399. Skráningard. 28. október 1970. 

T 243/1970. Tilkynnt 8. júní 1970, kl. 11.30. 

GLIANIMON 

Johnson á Johnson, iðjurekstur og verzlun, P. O. Box 1254, New Brunswick N. J. 
08903, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl, Reykjavík. 

    

Róandi lyf, taugalyf og sársauka deyfandi lyf. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 400. Skráningard. 28. október 1970. 

T 246/1970. Tilkynnt 15. júní 1970, kl. 10.00. 

BRISTOL CREAM 

John Harvey £ Sons Limited, verzlun, Harvey House, 12, Denmark Street, 

Bristol 1, Englandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Sérrí (sherry). (Fl. 33). 

Skrás. nr. 401. Skráningard. 28. október 1970. 

T 247/1970. Tilkynnt 15. júní 1970, kl. 10.00. 

BRISTOL CREAM 

John Harvey Æ Sons Limited, verzlun, Harvey House, 12, Denmark Street, 

Bristol 1, Englandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

    

Súkkulaðivörur, sem innihalda sérrí (sherry)-vín. (FI. 30). 

Skrás. nr. 402. Skráningard. 28. október 1970. 

T 248/1970. Tilkynnt 15. júní 1970, kl. 10.00. 

BRISTOL DRY 

John Harvey Æ£ Sons Limited, verzlun, Harvey House, 12, Denmark Street, 

Bristol 1, Englandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Sérri (sherry)-vín, framleidd á Spáni. (Fl. 33). 
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Skrás. nr. 403. Skráningard. 28. október 1970. 

T 249/1970. Tilkynnt 15. júní 1970, kl. 10.00. 

HARVEYS 
John Harvey € Sons Limited, verzlun, Harvey House, 12, Denmark Street, 

Bristol 1, Englandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Vín. (F1. 33). 

Skrás. nr. 404. Skráningard. 28. október 1970. 

T 250/1970. Tilkynnt 15. júní 1970, kl. 10.00. 

HARVEYS 
John Harvey á“ Sons Limited, verzlun, Harvey House, 12, Denmark Street, 

Bristol 1, Englandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Súkkulaðivörur, sem innihalda sérri (sherry)-vín. (FI. 30). 

Skrás. nr. 405. Skráningard. 28. október 1970. 

T 251/1970. Tilkynnt 16. júní 1970, kl. 10.09. 

MERIENDA 
John Harvey £ Sons Limited, verzlun, Harvey House, 12, Denmark Street, 

Bristol 1, Englandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Sérri (sherry)-vín. (F1. 33). 

Skrás. nr. 406. Skráningard. 28. október 1970. 

T 252/1970. Tilkynnt 15. júní 1970, kl. 10.45. 

GUITARE 

Creations Pierre Ferrat International Paris, iðjurekstur og verzlun, 10 rue du 
Quatre Septembre, París, Frakklandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Fatnaður, þar á meðal stígvél, skór og inniskór. (F1. 25). 
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Skrás. nr. 407. Skráningard. 28. október 1970. 

T 253/1970. Tilkynnt 16. júní 1970, kl. 16.05. 

SOBRANIE 

Gallaher Limited, iðjurekstur, Virginia House, 134/148 York Street, Belfast, 

Norður-Írlandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

        

Sígarettur og píputóbak. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 408. Skráningard. 28. október 1970. 

T 256/1970. Tilkynnt 19. júní 1970, kl. 14.50. 

  

Jón M. Jónsson hf., Glerárgötu 6, Akureyri. 
Umboðsmaður: Auglýsingastofan ARGUS sf., Reykjavík. 

  

Hvers kyns fatnaður framleiddur hjá JMJ. (Fl. 25). 

Skrás. nr. 409. Skráningard. 28. október 1970. 

T 257/1970. Tilkynnt 19. júní 1970, kl. 14.50. 

S fir 

SKYRTA 

Jón M. Jónsson hf., Glerárgötu 6, Akureyri. 
Umboðsmaður: Auglýsingastofan ARGUS sf., Reykjavík. 
Herrafatnaður. (F1. 25). 

    

j BIT
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Skrás. nr. 410. Skráningard. 28. október 1970. 
T 258/1970. Tilkynnt 19. júní 1970, kl. 14.50. 

  

Jón M. Jónsson hf., Glerárgötu 6, Akureyri. 
Umboðsmaður: Auglýsingastofan ARGUS sf., Reykjavík. 

  
  

Herrabuxur. (F1. 25). 

Skrás. nr. 411. Skráningard. 28. október 1970. 

T 259/1970. Tilkynnt 19. júní 1970, kl. 14.50. 

HERRA- 
BUXUR 

Jón M. Jónsson hf., Glerárgötu 6, Akureyri. 
Umboðsmaður: Auglýsingastofan ARGUS sf., Reykjavík. 

  

Herrafatnaður. (Fl. 25). 

Skrás. nr. 412. Skráningard. 28. október 1970. 

T 261/1970. Tilkynnt 19. júní 1970, kl. 16.10. 

WORTH 

Worth Parfums, sóciété anonyme, iðjurekstur og verzlun, 26, rue Bayard, Paris, 

Frakklandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Ilmvörur, snyrtivörur, sápur, smink, eterískar olíur, efnablöndur til andlitssnyrt- 

ingar, hárvötn og efnablöndur til tannhirðingar. (Fl. 3). 
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Skrás. nr. 413. Skráningard. 28. október 1970. 

T 262/1970. Tilkynnt 19. júní 1970, kl. 15.10. 

JE REVIENS 

Worth Parfums, société anonvyme, iðjurekstur og verzlun, 26 rue Bayard, París, 
Frakklandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
IlImvörur snyrtivörur, sápur, smink, eteriskar olíur, efnablöndur til andlits- 

    

snyrtingar, hárvötn og efnablöndur til tannhirðingar. (Fl. 3). 

Skrás. nr. 413 A. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 263/1970. Tilkynnt 22. júní 1970, kl. 9.15. 

LAREDO 

Brown £ Williamson Tobacco Corporation (Export) Limited, iðjurekstur og 
verzlun, Westminster House, 7 Millbank, London, S. W., Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 

    

Unnið og óunnið tóbak. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 414. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 265/1970. Tilkynnt 23. júní 1970, kl. 14.25. 

DUOCOKXIN 

Merck £ Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5.) 

Skrás. nr. 415. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 266/1970. Tilkynnt 23. júní 1970, kl. 14.25. 

DUGRO 

Merck á Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5.) 
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Skrás. nr. 416. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 268/1970. Tilkynnt 24. júní 1970, kl. 14.00. 

    
BEAR 

AB Helios Kemisk-Tekniska Fabriker, iðjurekstur, Tellusborgsvágen 100, Stokk- 

hólmi 32, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Efnavörur til iðnaðar-, vísinda- eða ljósmyndunarnota og einnig til nota í land- 

búnaði, skógrækt og garðrækt; tilbúinn áburður og dýraáburður, slökkvitæki, efni 
til herzlu og kemiskar efnablöndur til lóðunar; efni til niðursuðu á matvælum; görf- 
unarefni; bindiefni til iðnaðarnota; málaralitir, fernis, lökk; ryðvarnarefni og efni 

til gagndreypingar (imprægnering) á tré; litarefni; bæsunarefni; trjákvoða; blað- 
málmar og málmduft til nota fyrir málara og skreytingamenn; bleikingarefni og 
aðrar efnablöndur til fata- og dúkaþvottar; efnablöndur til hreingerninga, fægingar 
og blettahreinsunar ásamt slípiefnum; sápa, ilmvörur (parfumerivörur); loftnæmar 

(æteriskar) olíur, efnablöndur til andlitssnyrtingar, hárvatn; efnablöndur fil tann- 

hirðingar; olíur og fituefni til iðnaðarnota (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar 
eða loftnæmar olíur); smurningarefni; rykbindiefni; brennsluefni (hér með talin 

brennsluefni fyrir hreyfla) og efni til lýsingar; kerti, náttljós og kveikir; efnablönd- 

ur til nota sem meðul, meðul handa dýrum og efnablöndur til hreinlætis; efna- 

blöndur til nota við sérstakt mataræði fyrir börn og sjúklinga; plástrar og efni til 

sáraumbúða (og annarra álíka umbúða), efni til tannfyllingar og til töku tannmóta; 

sótthreinsunarefni; efnablöndur til útrýmingar illgresi, meindýrum og óværu. 
(F1.1,29, 3, 4 og 5).
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Skrás. nr. 417. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 269/1970. Tilkynnt 25. júní 1970, kl. 13.19. 

  

Áfyllingamiðstöð Magnúsar Eymundssonar, Auðbrekku 51, Kópavogi. (Fl. 3). 

  

Skrás. nr. 418. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 275/1970. Tilkynnt 29. júní 1970, kl. 15.00. 

MANTA 

Adam Opel Aktiengesellschaft, iðjurekstur og verzlun, 609 Rússelsheim a. M., 
Darmstádter Str. 36, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Fólksbílar, — þó ekki station vagnar eða strætisvagnar — knúðir sprengihreyfl- 

um með neistakveikingu. 

Samkvæmt forgangsréttar ákvæðum Parísarsamþykktarinnar, um vernd eignar- 
réttinda á sviði iðnaðar, nýtur vörumerkið verndar hér á landi frá 9. janúar 1970. 

  

(Fl. 12). 

Skrás. nr. 419. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 277/1970. Tilkynnt 30. júní 1970, kl. 13.15. 

AMCYM 

American Cyanamid Company, iðjurekstur og verzlun, Berdan Avenue, Wayne, 
New Jersey, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Lyf, sem eru samsett af eða innihalda fúkalyf. (F1. 5). 
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Skrás. nr. 420. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 278/1970. Tilkynnt 30. júní 1970, kl. 13.30. 

ELSOL 

Helgi S. Ólafsson, rafvirkjameistari, Glaumbæ, Hvammstanga, V.-Hún. 

  

Raffræðileg áhöld og tæki. (Fl. 9). 

Skrás. nr. 421. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 279/1970. Tilkynnt 2. júlí 1970, kl. 13.40. 

Budget 

Budget Rent-A-Car Corporation of America, bílaleigufirma, Chicago, Illinois, 

  

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Leiga og/eða lán á alls konar farartækjum. (F. 39). 

Skrás. nr. 422. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 280/1970. Tilkynnt 3. júlí 1970, kl. 11.40. 

MINAQUA 
The Coca-Cola, Company, iðjurekstur og verzlun, 515 Madison Avenue, New 

York, N. Y., Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Óáfengir drykkir og efni til þess að framleiða þá úr. (Fl. 32). 

Skrás. nr. 423. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 108/1969. Tilkynnt 21. apríl 1969, kl. 14.00. 

MIDALINOK 

Midland Extrusions Limited, iðjurekstur, Factory Centre, Kings Norton, Birm- 

ingham 30, County of Warwick, Englandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

Óunnir og að nokkru leyti unnir, ódýrir málmar og blöndur úr þeim og hlutir 

búnir til úr þeim; hlutar algjörlega eða aðallega búnir til úr áli, álblanda; bygg- 

ingarefni og færanlegar byggingar. (Fl. 6 og 19). 
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Skrás. nr. 424. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 174/1969. Tilkynnt 27. júní 1969, kl. 13.40. 

  

I. W. S. Nominee Company Limited, iðjurekstur og verzlun, Wool House, 
Carlton Gardens, London, S. W. 1., Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Óunnin eða að nokkru leyti unnin ull; tog (wool tops) og þel (wool noils); 

greidd og kembd ull; þráður og garn; ofnar stykkjavörur. 

(Fl. 22., 23. og 24). 

  
  

Skrás. nr. 425. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 182/1969. Tilkynnt 2. júlí 1969, kl. 9.08. 

MINQUILLA 

Lister £ Company Limited, Manningham Mills, Bradford 9, Yorkshire, iðju- 
rekstur og verzlun, Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 

  

Vefnaðar-stykkjavörur gerðar úr gerviskinni; fatnaðarvörur. (Fl. 24 og 25). 

Skrás. nr. 426. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 293/1969. Tilkynnt 22. september 1969, kl. 14.30. 

ETBUTOL 

Bracco Industria Chimica, S. p. a., Milano, Ítalíu. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Efnablöndur til nota sem meðul, efnablöndur til hreinlætis, sótthreinsunar- 

  

efni, hvort heldur fyrir menn eða dýr. (F1. 5). 

Skrás. nr. 427. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 331/1969. Tilkynnt 7. nóvember 1969, kl. 14.4U. 

BIG
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British Industrial Gases Limited, iðjurekstur og verzlun, Hammersmith House, 

London W. 6, Englandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Gasvélar og tæki, allt til nota til að sjóða, skera, sjóða saman og slíkrar hitameð- 

ferðar á málmum og öðrum efnum, og hlutar til slíkra véla og tækja; gasstillar, gas- 
kveikjarar og steinar og hlutir til þeirra. (F1. 7 og 11). 

Samkvæmt forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar, um vernd eignar- 
réttinda á sviði iðnaðar, nýtur vörumerkið verndar hér á landi frá 11. júlí 1969. 

Skrás. nr. 428. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 281/1970. Tilkynnt 6. júlí 1970, kl. 15.32. 

LEGGS 

Hanes Corporation, Winston-Salem, North Carolina, 27102, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Ragnar Jónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Fatnaðarvörur, þar með talið stígvél, skór og inniskór. (Fl. 25). 

Skrás. nr. 429. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 284/1970. Tilkynnt 7. júlí 1970, kl. 9.55. 

  

Sumitomo Metal Industries Ltd., vélaiðnaður, No. 15, 5-chome Kitahama 

Higashi-ku, Osaka-city, Japan. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Allar vörur, ökutæki, skip og önnur flutningatæki og tilfæringar og hlutir til 

  

þeirra. (F1. 12). 

Skrás. nr. 430. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 294/1970. Tilkynnt 13. júlí 1970, kl. 9.40. 

VERVE 

The Coca-Cola Company, iðjurekstur og verzlun, 515 Madison Avenue, New 

York, N. Y., Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Óáfengir drykkir og efni til að framleiða þá úr. (Fl. 32). 

 



925 Nr. 902. 

Skrás. nr. 431. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 295/1970. Tilkynnt 14. júlí 1970, kl. 15.10. 

SPERRY 

Sperry Rand Corporation, iðjurekstur og verzlun, 1290 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Aar vörur í 9. og 12. flokki. (Fl. 9 og 12). 

Skrás. nr. 432. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 44/1969. Tilkynnt 13. febrúar 1969, kl. 15.30. 

LIFEGUARD 

Aspro-Nicholas Limited, iðjurekstur og verzlun, 225 Bath Road, Slough, Bucking- 

hamshire, Englandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Allar vörur í alþjóðaflokki 5. (F1. 5). 

Skrás. nr. 433. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 296/1970. Tilkynnt 17. júlí 1970, kl. 13.11. 

  

VEB Radebeuler Schuhfabrik, skóverksmiðja, Gartenstrasse 70—72, Radebeul, 
Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 

  

Kvenskór. (F1. 25). 

Skrás. nr. 434. Skráningard. 6. nóvember 1970. 

T 297/1970. Tilkynnt 17. júlí 1970, kl. 13.11. 

RUBEOPOK 

Merck £ Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

  

B118
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Skrás. nr. 435. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 298/1970. Tilkynnt 20. júlí 1970, kl. 14.00. 

MELROE 

Clark Equipment Company, iðjurekstur og verzlun, 324 East Dewey Avenue, 
Buchanan, Michigan, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Iönaðar- og landbúnaðarfarartæki, tól og útbúnaður til að tengja við þessi tæki 

og eru þau liður í starfsemi þeirra; einnig hlutir og fylgihlutir fyrir allt það, sem 

  

hér hefur verið nefnt. (Fl. 12). 

Skrás. nr. 436. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 299/1970. Tilkynnt 20. júlí 1970, kl. 13.45. 

BONDOLANE 

Shell International Petroleum Company Limited, iðjurekstur og verzlun, Shell 
Centre, London, S. E. 1, Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 

    

Efnavörur til iðnaðarnota, upplausnarefni, sem teljast til 1. flokks (F1. 1). 

Skrás. nr. 437. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 300/1970. Tilkynnt 20. júlí 1970, kl. 13.45. 

CARAPOR 

Shell International Petroleum Company Limited, iðjurekstur og verzlun, Shell 
Centre, London, S. E. 1, Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Plast í stöngum, þynnum, blökkum, pípum (tubes) og öðrum formuðum hlutum; 

  

efni til þéttunar, pökkunar og einangrunar. (F1. 17). 

Skrás. nr. 438. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 301/1970. Tilkynnt 20. júlí 1970, kl. 13.45. 

FREVIVA 

Shell International Petroleum Company Limited, iðjurekstur og verzlun, Shell 
Centre, London, S. E. 1, Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Skordýraeyðar, lirfueyðar, sveppaeyðar og meindýraeyðar; efnablöndur til út- 

rýmingar illgresis og meindýra; lofthreinsunarefni og lykteyðandi efni (ekki til 
persónulegra nota). (Fl. 5). 
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Skrás. nr. 439. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 302/1970. Tilkynnt 20. júlí 1970, kl. 14.55. 

VIARESPAN 

Biofarma, société anonyme, iðjurekstur og verzlun, 4, rue Deleau, Neuilly-Sur- 
Seine (Hauts-de-Seine), Frakklandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Efnablöndur til nota sem meðul, meðul handa dýrum, efnablöndur til hreinlætis, 

efnablöndur til nota við sérstakt mataræði fyrir börn og sjúklinga, sóttvarnarlyf. 
(F1. 5). 

Skrás. nr. 440. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 303/1970. Tilkynnt 21. júlí 1970, kl. 10.50. 

NELSON 

Hawkins á Tipson Limited, Marlow House, Lloyds Avenue, London, E. C. 3, 

Englandi. 
Umboðsmaður: Magnús Thorlacius, hrl., Reykjavík. 
Kaðlar, þ. á m. seglgarn, snæri, strengur, lína, reipi, skipskaðlar og kaplar; og 

hlutir í 22. flokki, sem gerðir eru úr ofangreindu efni, þ. á m. slöngur, lykkjur, segl, 
seglakaðlar, reiðar, vörpukaðlar, krana- eða tjaldstög, stög, lyftireipi, reimar, stutt 
haldreipi og net. (Fl. 22). 

Skrás. nr. 441. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 304/1970. Tilkynnt 22. júlí 1970, kl. 16.20. 

  
Hafsteinn Hafsteinsson, hdl. og löggiltur niðurjöfnunarmaður sjótjóna, Rvík. 
Lögfræðistörf og niðurjöfnun sjótjóna. (F1. 42). 

Skrás. nr. 442. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 305/1970. Tilkynnt 23. júlí 1970, kl. 11.45. 
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American-Cigarette Company (Overseas) Limited, iðjurekstur og verzlun, Wein- 
bergstrasse 79, Zúrich 8035, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Tóbak óunnið og unnið, reykingamannavörur og eldspýtur. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 443. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 306/1970. Tilkynnt 24. júlí 1970, kl. 15.20. 

MYTONADIL 

Sandoz Ltd., iðjurekstur og verzlun, Lichtstrasse 35, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

      
Lyt. (F1. 5). 

Skrás. nr. 444. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 307/1970. Tilkynnt 24. júlí 1970, kl. 15.20. 

TILGES 

Sandoz Ltd., iðjurekstur og verzlun, Lichtstrasse 35, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Lyf. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 445. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 308/1970. Tilkynnt 24. júlí 1970, kl. 15.20. 

SIBUMIR 

Sandoz Ltd., iðjurekstur og verzlun, Lichtstrasse 35, Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

    

Lyf. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 446. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 309/1970. Tilkynnt 24. júlí 1970, kl. 15.20. 

ROVESCENT 

Sandoz Ltd., iðjurekstur og verzlun, Lichtstrasse 35, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Lyf. (F1. 5). 

Skrás. nr. 447. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 310/1970. Tilkynnt 24. júlí 1970, kl. 15.20. 

GERISUSTENT 

Sandoz Ltd., iðjurekstur og verzlun, Lichtstrasse 35, Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Lyf. (Fl. 5). 
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Skrás. nr. 448. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 311/1970. Tilkynnt 24. júlí 1970, kl. 15.20. 

SATELIR 

Sandoz Ltd., iðjurekstur og verzlun, Lichtstrasse 3, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Lyf. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 449. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 312/1970. Tilkynnt 24. júlí 1970, kl. 15.20. 

ROLEPTIM 

Sandoz Ltd., iðjurekstur og verzlun, Lichtstrasse 36, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

  

Lyí. (F1. 5). 

Skrás. nr. 450. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 313/1970. Tilkynnt 24. júlí 1970, kl. 15.20. 

GATINAR 

Sandoz Ltd., iðjurekstur og verzlun, Lichtstrasse 35, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Lyf. (F1. 5). 

Skrás. nr. 451. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 314/1970. Tilkynnt 24. júlí 1970, kl. 15.20. 

SANDOTIKX 

Sandoz Ltd., iðjurekstur og verzlun, Lichtstrasse 35, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Lyf. (F1. 5). 

Skrás. nr. 452. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 315/1970. Tilkynnt 24. júlí 1970, kl. 15.20. 

NASODES 

Sandoz Ltd., iðjurekstur og verzlun, Lichtstrasse 35, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Lyf. (F1. 5). 
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Skrás. nr. 453. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 316/1970. Tilkynnt 24. júlí 1970, kl. 15.20. 

RYLUNIL 

Sandoz Ltd., iðjurekstur og verzlun, Lichtstrasse 35, Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

    

Lyf. (F1. 5). 

Skrás. nr. 454. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 317/1970. Tilkynnt 24. júlí 1970, kl. 15.20. 

FRIDERON 

Sandoz Ltd., iðjurekstur og verzlun, Lichtstrasse 35, Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

  

Lyf. (F1. 5). 

Skrás. nr. 455. Skráningard. 9. nóvember 1970. 
T 318/1970. Tilkynnt 24. júlí 1970, kl. 15.20. 

EDANTRIUM 

Sandoz Ltd., iðjurekstur og verzlun, Lichtstrasse 35, Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

  

Lyf. (F1. 5). 

Skrás. nr. 456. Skráningard. 9. nóvember 1970. 
T 319/1970. Tilkynnt 27. júlí 1970, kl. 16.30. 

VESTAN 

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, iðjurekstur og verzlun, 509 Leverkusen- 
Bayerwerk, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Trefjar og þræðir, ofin efni, fatnaður og teppi og ofnar gólfábreiður. 

(FL 23, 24, 25 og 27). 
    

Skrás. nr. 457. Skráningard. 9. nóvember 1970. 
T 285/1970. Tilkynnt 8. júlí 1970, kl. 9.15. 

er 

Ljóma- 
Smjörlíki hf., framleiðslu- og dreifingarfyrirtæki, Þverholti 19, Reykjavík. 
Borðsmjörlíki, bakarasmjörlíki, bökunarsmjörlíki, hrærismjörlíki, matarfeiti, 

jurtafeiti, bökunarfeiti, handsápu, þvottaduft, Þþvottalög, hreinsilög, sultu, marmelaði, 
salatolíu, matarolíu, mayonnaise, kryddsósur, kryddvörur, súpur, kjötlíki, rjómalíki, 
ostlíki, mjólkurlíki, ís til matar, sælgæti og alls konar niðursuðuvörur. 

(Fl. 3, 29, 30). 
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Skrás. nr. 458. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 291/1970. Tilkynnt 8. júlí 1970, kl. 9.15. 

Smára- 
Smjörlíki hf., framleiðslu- og dreifingarfyrirtæki, Þverholti 19, Reykjavík. 
Borðsmjörlíki, bakarasmjörliki, bökunarsmjörlíki, hrærismjörlíki, matarfeiti, 

jurtafeiti, bökunarfeiti, handsápu, þvottaduft, þvottalög, hreinsilög, sultu, marmelaði, 
salatolíu, matarolíu, mayonnaise, kryddsósur, kryddvörur, súpur, kjötlíki, rjómalíki, 
ostlíki, mjólkurlíki, ís til matar, sælgæti og alls konar niðursuðuvörur. 

(F1. 3, 29, 30). 

  

Skrás. nr. 459. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 292/1970. Tilkynnt 8. júlí 1970, kl. 9.15. 

Smári 
Smjörlíki hf., framleiðslu- og dreifingarfyrirtæki, Þverholti 19, Reykjavík. 
Borðsmjörlíki, bakarasmjörlíki, bökunarsmjörlíki, hrærismjörlíki, matarfeiti, 

jurtafeiti, bökunarfeiti, handsápu, þvottaduft, þvottalög, hreinsilög, sultu, marmelaði, 
salatolíu, matarolíu, mayonnaise, kryddsósur, kryddvörur, súpur, kjötlíki, rjómalíki, 
ostlíki, mjólkurlíki, ís til matar, sælgæti og alls konar niðursuðuvörur. 

(F1. 3, 29, 30). 

  

Skrás. nr. 460. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 290/1970. Tilkynnt 8. júlí 1970, kl. 9.15. 

Pals 
Smjörlíki hf., framleiðslu- og dreifingarlyrirtæki, Þverholti 19, Reykjavík. 
Borðsmjörlíki, bakarasmjörliki, bökunarsmjörlíki, hrærismjörlíki, matarfeiti, 

jurtafeiti, bökunarfeiti, handsápu, þvottaduft, þvottalög, hreinsilög, sultu, marmelaði, 
salatolíu, matarolíu, mayonnaise, kryddsósur, kryddvörur, súpur, kjötlíki, rjómalíki, 
ostlíki, mjólkurlíki, ís til matar, sælgæti og alls konar niðursuðuvörur. 

(Fl. 3, 29, 30).
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Skrás. nr. 461. Skráningard. 9. nóvember 1970. 

T 99/1969 Tilkynnt 11. apríl 1969, kl. 15.15. 

  

GAMERON 
        

Carreras Limited, iðjurekstur og verzlun, Christopher Martin Road, Basildon, 
Essex, Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

    

Tóbak, hvort heldur unnið eða óunnið. (Fl. 34). 

Skrás. 1970, nr. 462. Skráningard. 11. nóvember 1970. 

T 341/1968. Tilkynnt 2. des. 1968, kl. 15.00. 

  

MARBLE 

    

  

  

Pye Records Limited, iðjurekstur, ATV House, Great Cumberland Place, London 
W.1., Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Hljómplötur, hljómupptökur, grammófónplötur, segulbandsspólur, víra og allt 

tilheyrandi. (FI. 9). 
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Skrás. 1970, nr. 463. Skráningard. 11. nóvember 1970. 

T/17 Tilkynnt 20. marz 1963, kl. 11.20. 

a * 

      
Florida International Fruchtsaft Getránke GmbH, iðjurekstur, Hainerweg 85, 

Frankfurt/Main, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Óáfengir drykkir, ávaxtasaftir og ávaxtasaftdrykkir. (F1. 32). 

Skrás. 1970, nr. 464. Skráningard. 11. nóvember 1970. 

T 259/1968. Tilkynnt 13. sept. 1968, kl. 15.00. 

RIDZOL 

Merck £ Co., Inc., iðjurekstur, 126. E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavik. 
Lyf gegn einfrumungum til dýralækninga. (Fl. 5). 

    

B119
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Skrás. 1970, nr. 465. Skráningard. 11. nóvember 1970. 

T 144/1968. Tilkynnt 20. maí 1968, kl. 9.00. 

(RN 
BEREG 
Ni 

Berec International Limited, iðjurekstur og verzlun, 1255 High Road, Whetstone, 
London, Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Rafhlöður, kerrafhlöður, rafgeyma, radioviðtæki, sjónvarpstæki, radiogranmó- 

fóna, hljómplötuspilara, hylki fyrir vasaljós, blys, raflampa, raflampaljósaperur til 
þeirra, gaskveikjara, vasaljós. 

    

Skrás. 1970, nr. 466. Skráningard. 11. nóvember 1970. 

T 139/1966. Tilkynnt 5. maí 1966, kl. 16.00. 

  

Lorillard Corporation, 200 East 42nd Street, New York, New York 10017, Bandaríkj- 
unum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Sígarettur. (Fl. 34).
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Skrás. 1970, nr. 467. Skráningard. 11. nóvember 1970. 

T 344/1967. Tilkynnt 12. des. 1967, kl. 11.45. 

Niyntreljsns Sn 
Daconi patenter a/s., iðjurekstur og verzlun, Skuderlöse, Haslev, Danmörk. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Saumur, hnoðnaglar, naglar, skrúfur, boltar, ástappar og hólkar með skrúfgöng- 

um og hólka, allt úr málmi, skrúfjárn, skrúflykla, fastir skrúflyklar, hólklyklar, topp- 
lyklar og skiptilyklar, hamrar (handverkfæri), þjalir (handverkfæri), handmeitlar, 
tangir svo sem klípitangir, klippur, rörtangir, flatkjöftur, sívalar tangir, stillanlegar 
tangir, kúbein, járnkarlar, rissstifti, handsköfur, stungu- og snúningsborar, (hand- 
verkfæri), borsveifar, snigil- eða miðpunktsborar fyrir borsveifar, handheflar, sílar. 

  

  

  

  

Skrás. nr. 468. Skráningard. 11. nóvember 1970. 

T 290/1969. Tilkynnt 19. september 1969, kl. 16.30. 

  
H. M. H. Publishing Co. Inc., útgáfustarfsemi, veitingarekstur o. fl., 1919 North 

Michican Avenue, Chicago, Hlinois 60611, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Kristinn Gunnarsson, hri., Reykjavík.
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Pappir og pappírsvörur, pappi og pappavörur; prentað mál, blöð og tímarit, 
bækur; bókbandsefni; ljósmyndir; pappírssalavörur, bindiefni til notkunar við 
pappírsframleiðslu; hlutir til notkunar fyrir listamenn; penslar; ritvélar og skrif- 
stofuáhöld (þó ekki húsgögn); hlutir til leiðbeininga og kennslu (þó ekki áhöld); 
spil; leturstafir; myndamót; uppeldis-, menntunar- og skemmtistarfsemi. 

(Fl. 16 og 41). 

Skrás. nr. 469. Skráningard. 11. nóvember 1970. 

T 291/1969. Tilkynnt 19. september 1969, kl. 16.30. 

PLAYBOY 

H. M. H. Publishing Co. Inc., útgáfustarfsemi, veitingarekstur o. fl., 1919 North 
Michican Avenue, Chicago, Hlinois 60611, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Kristinn Gunnarsson, hrl., Reykjavík. 
Pappír og pappirsvörur, pappi og pappavörur; prentað mál, blöð og tímarit, 

bækur; bókbandsefni; ljósmyndir; pappíirssalavörur, bindiefni til notkunar við 
pappírsframleiðslu; hlutir til notkunar fyrir listamenn; penslar; ritvélar og skrif- 

stofuáhöld (þó ekki húsgögn); hlutir til leiðbeininga og kennslu (þó ekki áhöld); 
spil; leturstafir; myndamót uppeldis-, menntunar- og skemmtistarfsemi. 

(F1. 16 og 41). 

Skrás. nr. 470. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 321/1970. Tilkynnt 4. ágúst 1970, kl. 13.00. 

COLOURBAC 

G. Kjartansson, P. O. Box 612, Reykjavík, heildverzlun, Eyjabakka 6. 
Bleikingarefni og aðrar efnablöndur til fata- og dúkaþvottar; efnablöndur til 

hreingerninga, fægingar og blettahreinsunar ásamt slípiefnum; sápa, ilmvörur (par- 
fumerivörur); loftnæmar (æteriskar) olíur, efnablöndur til andlitssnyrtingar, hár- 

vatn; efnablöndur til tannhirðingar. (F1. 3). 

Skrás. nr. 471. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 322/1970. Tilkynnt 4. ágúst 1970, kl. 15.05. 

HANS CHRISTIAN 

ANDERSEN 
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MANUFACTURED BY: 
SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S 

Skandinavisk Tobakskompagni A/S, iðjurekstur og verzlun, Íslevdalvej 214, 
2610 Rödovre, Danmörku. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Tóbak óunnið og unnið; hlutir fyrir reykingamenn; eldspýtur. (F1. 34).
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Skrás. nr. 472. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 325/1970. Tilkynnt 5. ágúst 1970, kl. 15.00. 

TRAINING 

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, iðjurekstur, 521 Troisdorf Bez. Köln, Þýzka- 

landi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Skotfæri, einkum haglskothylki og haglskothylkishettur og jafnframt púður til 

veiða og Íþrótta. (Fl. 13). 

Skrás. nr. 473. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 326/1970. Tilkynnt 5. ágúst 1970, kl. 15.05. 

TIBIMIX 

Merck £ Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 474. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 327/1970. Tilkynnt 5. ágúst 1970, kl. 15.05 

BOVANIDE 

Merck £ Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Allar vörur í 6. flokki. (FI. 5). 

Skrás. nr. 475. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 328/1970. Tilkynnt 7. ágúst 1970, kl. 11.45. 
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Wm. Wrigley Jr. Company, iðjurekstur og verzlun, 410 North Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Sælgæti (confectionery) og tyggigúm með eða án íblandaðra lyfja. 
Merkið er í gulum, grænum, rauðum og hvítum lit. (Fl. 5 og 30.). 

Skrás. nr. 476. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 329/1970. Tilkynnt 7. ágúst 1970, kl. 11.45. 

CLARENDEN 

St. Regis Tobacco Corporation Limited, iðjurekstur og verzlun, Weinbergstrasse 
79, 8035 Zurich, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

    

Óunnið og unnið tóbak, reykingamannavörur og eldspýtur. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 477. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 330/1970. Tilkynnt 7. ágúst 1970, kl. 11.55. 

DUOSORB 

W. R. Grace £ Co., iðjurekstur og verzlun, 3 Hanover Square, New York, N. Y. 
10004, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Efnablanda, sem inniheldur tvö eða fleiri efnasambönd, sem með yfirborðsaðloðun 

hreinsar úr mengandi efni, eða heldur þeim innan hæfilegra marka, í vökvakerfum. 
(Fl. 1). 

Skrás. nr. 478. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 331/1970. Tilkynnt 7. ágúst 1970, kl. 11.55. 

MODERN MEDICINE 

Modern Medicine Publications, Inc., iðjurekstur og verzlun, 4015 West 6öth 
Street, Minneapolis, Minnesota, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur og þjónusta í flokkunum nr. 16 og 41. (Fl. 16 og 41). 

   



939 Nr. 302. 

  

Skrás. nr. 479. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 337/1970. Tilkynnt 12. ágúst 1970, kl. 15.25. 

  

Glasurit-Werke AG., iðjurekstur og verzlun, P. O. B. 988, Hamborg 1, Þýzka- 

landi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Aðalefni lita, málning, ryðvarnarmálning, grunnmálning, lökk, olíulökk, litfesti- 

efni, kítti, gljái, lakkblöndur, jarðbiksþéttandi lökk, verndandi efni á við og húsgögn, 
verndandi málning á steinsmíði í 2. flokki, lím í 16. flokki, uppfyllingarefni í 19. 
flokki, húsgagnafægilögur, gólfbón, límgljái fyrir bifreiðalökk, húsgögn og við, lita- 
og lakkeyðir í 3. flokki, efnafræðileg framleiðsla til iðnaðar, tilbúin trjákvoða í Í. 
flokki, tæknilegar olíur og feiti í 4. flokki. (F1. 1, 2, 3, 4, 16 og 19). 

Skrás. nr. 480. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 336/1970. Tilkynnt 12. ágúst 1970, kl. 15.20. 
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Glasurtt-Werke AG., iðjurekstur og verzlun, P. O. B. 988, Hamborg 1, Þýzka- 

landi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Aðalefni lita, málning, ryðvarnarmálning, grunninálning, lökk, olíulökk, vernd- 

andi efni á við og húsgögn, verndandi málning á steinsmíði í 2. flokki, Hm í 16. flokki, 
uppfyllingarefni í 19. flokki, húsgagnafægilögur, gólfbón, límgljái fyrir bifreiðalökk, 
húsgögn og við, lita- og lakkeyðir í 3. flokki, efnafræðileg framleiðsla til iðnaðar og 
tilbúin trjákvoða í 1. flokki, tæknilegar olíur og feiti í 4. flokki. 

(Fl. 1, 2, 3, 4, 16 og 19). 
  

Skrás. nr. 481. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 334/1970. Tilkynnt 12. ágúst 1970, kl. 14.45. 

MONOGILLIN 

Beecham Group Limited, iðjurekstur og verzlun, of Beecham House, Great West 
Road, Brentford, Middlesex, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Efnablöndur til nota sem meðul, meðul handa dýrum og efnablöndur til hrein- 

lætis; efnablöndur til nota við sérstakt mataræði fyrir börn og sjúklinga; plástrar og 

efni til sáraumbúða (og annarra álíka umbúða), efni til tannfyllingar og til töku 

tannmóta; sótthreinsunarefni; efnablöndur til útrýmingar illgresi, meindýrum og 

  

óværu. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 482. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 335/1970. Tilkynnt 12. ágúst 1970, kl. 14.45. 

KRISS 

Beecham Group Limited, iðjurekstur og verzlun, of Beecham House, Great West 
Road, Brentford, Middlesex, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Efni til að eyða slæmri lykt (svitalyktareyðir); krem og hörundsáburður til 

  
lækninga og hreinlætis. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 488. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 338/1970. Tilkynnt 13. ágúst 1970, kl. 10.15. 

AIR VIKING 
REYKJAVÍK - ICELAND 

Ferðaskrifstofan Sunna hf., ferðaskrifstofu- og flugstarfsemi, Bankastræti 7, 

Reykjavík.
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Auglýsinga- og útbreiðslustarfsemi; aðstoð vegna viðskiptastarfsemi,; samgöngu- 

starfsemi; flutninga- og seymsluþjónusta; uppeldis-, menntunar- og skemmtistarf- 

semi; önnur þjónusta, sem flokkar nr. 35—41 ekki taka til. Skráningin veitir ekki 

  
einkarétt á orðunum: Air og VIKING. (Fl. 35, 38, 39, 41 og 42). 

Skrás. nr. 484. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 340/1970. Tilkynnt 17. ásúst 1970, kl. 10.00. 

Roth-Hándie 
Badische Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH á Co., iðjurekstur og verzlun, 

D-763 Lahr/Schwarzwald, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Reyktóbak, munntóbak, neftóbak, vindlar, smávindlar og vindlingar. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 485. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 341/1970. Tilkynnt 17. ágúst 1970, kl. 10.00. 

  

Badische Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH £ Co., iðjurekstur og veræzlun, 

D-763 Lahr/Schwarzwald, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

Vindlingar. (F1. 34). 

  

B120
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Skrás. nr. 486. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 342/1970. Tilkynnt 17. ágúst 1970, kl. 10.00. 

REVAL 

Badische Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH á Co., iðjurekstur og verzlun, 
D-763 Lahr/Schwarzwald, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Vindlingar. (F1. 34). 

Skrás. nr. 487. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 343/1970. Tilkynnt 17. ágúst 1970, kl. 10.00. 

  

Badische Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH á Co., iðjurekstur og verzlun, 
D-763 Lahr/Schwarzwald, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

Vindlingar. (Fl. 34).
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Skrás. nr. 488. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 344/1979. Tilkynnt 17. ágúst 1970, kl. 10.00. 

  

Badische Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH £ Co., iðjurekstur og verzlun, 

D-763 Lahr/Schwarzwald, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

Vindlingar með síu. (F1. 34). 

Skrás. nr. 489. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 345/1970. Tilkynnt 17. ágúst 1970, kl. 10.00. 

  

Badische Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH £ Co., iðjurekstur og verzlun, 

D-763 Lahr/Schwarzwald, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

Vindlingar með síu. (F1. 34). 
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Skrás. nr. 490. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 348/1970. Tilkynnt 17. ágúst 1970, kl. 10.00. 

PILOT 

Badische Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH á Co., iðjurekstur og verzlun, 
D-763 Lahr/Schwarzwald, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Vindlingar. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 491. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 849/1970. Tilkynnt 17. ágúst 1970, kl. 10.00. 

  

Badische Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH £ Co., iðjurekstur og verzlun, 
D-763 Lahr/Schwarzwald, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Vindlingar. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 492. Skráningard. 8. desember 1970. 

T 350/1970. Tilkynnt 18. ágúst 1970, kl. 14.25. 

GODÐARD 

J. Goddard £ Sons Limited, iðjurekstur og verzlun, Frimley Green, Chamberley, 

Surrey, Englandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Efnavörur til iðnaðar-, vísinda- eða ljósmyndunarnota og til nota í landbúnaði, 

garðrækt og skógrækt, gerviharpeis, hráplast (í duft-, vökva- og deigformi), dyra-
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áburður og tilbúinn áburður; efni í slökkvitæki; efni til herzlu og kemiskar efna- 

blöndur til lóðunar; kemisk efni til að geyma matvæli; sútunarefni; límefni notað í 

iðnaði; bleikingarefni og önnur efni til til að nota við þvotta; efnablöndur til hrein- 

gerninga, fægingar, skúringar og slípunar; sápa, ilmvörur (parfumerivörur), olíur, 

snyrtivörur, hárvötn; tannhreinsiefni; efni í lyf, dýralyf og til hreinlætis; barna- 

fæða og sjúkrafæða; plástrar, efni til sáraumbúða; efni til tannfyllingar, tannvax; 

sótthreinsiefni; efnablöndur til að drepa illgresi og eyða meindýrum; smáhlutir til 

heimilishalds og ílát (þó ekki úr góðmálmum eða með húð úr góðmálmum); greiður 

og svampar; burstar (nema penslar), burstagerðarefni; áhöld og efni til hreingern- 

inga; stálull, glervara, postulín og leirvörur. (Fl. 1, 3, 5 og 21). 

Skrás. nr. 493. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 286/1970. Tilkynnt 8. júlí 1970, kl. 9.15. 

  

Spaðaás 

Smjörlíki hf., framueiðslu- og dreifingarfyrirtæki, Þverholti 19, Reykjavík. 

Merkið er skrásett fyrir borðsmjörlíki, bakarasmjörlíki, bökunarsmjörlíki, hræri- 

smjörlíki, matarfeiti, jurtafeiti, bökunarfeiti, handsápu, þvottaduft, þvottalög, hreinsi- 

lög, sultu, marmelaði, salatolíu, matarolíu, mayonnaise, kryddsósur, kryddvörur, 

súpur, kjötlíki, rjómalíki, ostlíki, mjólkurlíki, ís til matar, sælgæti og alls konar 

niðursuðuvörur. (Fl. 3, 29 og 30). 
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Skrás. nr. 494. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 287/1970. Tilkynnt 8. júlí 1970, kl. 9.15. 

  

Tígulás 
Smjörlíki hf., tramleiðslu- og dreifingarfyrirtæki, Þverholti 19, Reykjavík. 
Merkið er skrásett fyrir borðsmjörlíki, bakarasmjörlíki, bökunarsmjörlíki, hræri- 

smjörlíki, matarfeiti, jurtafeiti, bökunarfeiti, handsápu, þvottaduft, þvottalög, hreinsi- 
lög, sultu, marmelaði, salatolíu, matarolíiu, mayonnaise, kryddsósur, kryddvörur, 

súpur, kjötlíki, rjómalíki, ostlíki, mjólkurlíki, ís til matar, sælgæti og alls konar 
niðursuðuvörur. (Fl. 3, 29 og 30). 

Skrás. nr. 495. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 288/1970. Tilkynnt 8. júlí 1970, kl. 9.15. 

  

Laufaás 
Smjörlíki hf., framleiðslu- og dreifingarfyrirtæki, Þverholti 19, Reykjavík. 
Merkið er skrásett fyrir borðsmjörlíki, bakarasmjörlíki, bökunarsmjörlíki, hræri- 

smjörlíki, matarfeiti, jurtafeiti, bökunarfeiti, handsápu, þvottaduft, þvottalög, hreinsi- 
lög, sultu, marmelaði, salatolíu, matarolíu, mayonnaise, kryddsósur, kryddvörur, 

súpur, kjötlíki, rjómalíki, ostlíki, mjólkurlíki, ís til matar, sælgæti og alls konar 
niðursuðuvörur. (F1. 3, 29 og 30). 
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Skrás. nr. 496. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 289/1970. Tilkynnt 8. júlí 1970, kl. 9.15. 

  

Hj artaás 
Smjörlíki hf., framleiðslu- og dreifingarfyrirtæki, Þverholti 19, Reykjavík. 

Merkið er skrásett fyrir borðsmjörlíki, bakarasmjörlíki, bökunarsmjörlíki, hræri- 

smjörlíki, matarfeiti, jurtafeiti, bökunarfeiti, handsápu, þvottaduft, þvottalög, hreinsi- 

lög, sultu, marmelaði, salatolíu, matarolíu, mayonnaise, kryddsósur, kryddvörur, 

súpur, kjötlíki, rjómalíki, ostlíki, mjólkurlíki, ís til matar, sælgæti og alls konar 

  

niðursuðuvörur. (Fl. 3, 29 og 30). 

Skrás. nr. 497. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 323/1970. Tilkynnt 4. ágúst 1970, kl. 15.05. 

Elack s Decker 
The Black and Decker Manufacturing Co., iðjurekstur og verzlun, Towson, 

Maryland 21204, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Afl-knúin handverkfæri, vélar og hjálpartæki við þau, svo sem borvélar, bor- 

vélar með breytilegum hraða, borvélar, sem láta má snúast öfugt, borvélar, sem 
vinna hornrétt á stefnu sína, borar, borhausar og lyklar fyrir þá, skrúfjárn, still- 
anleg tengsli, og skrúfjárnsblöð, og leitarar, sameiginlegar borvélar og skrúfu- 
vélar, skrúfugangsskurðarvélar, rósnúningsvélar, högglyklar, og hausar fyrir skrúf- 
lykla, slípivélar, borðslípivélar, slípivélar fyrir mót, undirstöður fyrir slípivélar, 
og slípivélahjól, hjólsagir, sagir með skrúfudrifi, útskurðarsagir, stingsagir, gata- 
sagir, öxlar á legum og sagarblöð, hringfægivélar, fægiskífur og bakpúðar, belta- 
fægivélar, fægibelti og rykpokar, hringfara fægivélar, tvívinnslu-fægivélar til ful)- 
frágangs, sandpappír, finfægingarefni, finfægingarvélar, hringfarahausar, smáklipp- 
ur, skæri,sporjárn, skurðvélar fyrir marglaga efni, eggjar á sporjárn, fyrirskurðar- 
plötur fyrir hengsli, tæki til að fínskera trjáþynnur, skerar og eggjar á sporjárn, 
hamrar, hringfara hamrar, hamraborar, högg-snúingsborar, sem skilja eftir kjarna,
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karbid-stál fyrir hamra, stjörnuborar, hjálpartæki á hamra, aflknúnir meitlar, tæki 

til að skera hljóðdeyfa, tæki til að slípa ventla í bifreiðum, svo og ventlasæti, nagla- 
byssur til að setja nagla í bifreiðahjólbarða, ryksugur, vélknúnar loftdælur 
í hreinsikerfi, og tæki til lofttæmihreinsunar, lofttæmiborðakerfi, armsögunar- 
vélar, dado hausar, panelsagir, verzlunarskápar, borðborvélagrindur og láréttar bor- 

vélagrindur, segulmagnaðar borvélagrindur, vírburstar, holir virburstar, sógunar- 
bekkir og sagarframlengingar, rétthyrndir hausar, balance bönd, burðarkassar fyrir 
áhöld, áhaldakassar, rafmagnsframlengingarsnúrur, garðsláttuvélar, sláttuvélar til 
að slá jaðra á grasflötum og jafna slátt þeirra, klippur fyrir runna og limgirðingar, 
sigti fyrir þrýstiloftsleiðslur, stillitæki og smurtæki fyrir áhöld knúin þrýstilofti, 
verkfæri án raftaugar, knúnar rafhlöður, rafhlöður og hleðslutæki, rafhreyflar, alls- 

herjar aflvélar, alls konar hjálpartæki fyrir handverkfæri knúin rafmagni eða þrýsti- 
lofti. (F1. 3, 6, 7, 8, 9, 20, 21). 

Skrás. nr. 498. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 324/1970. Tilkynnt 4. ágúst 1970, kl. 15.05. 

  

The Black and Decker Manufacturing Co., iðjurekstur og verzlun, Towson, 
Maryland 21204, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Afl-knúin handverkfæri, vélar og hjálpartæki við þau, svo sem borvélar, bor- 

vélar með breytilegum hraða, borvélar, sem láta má snúast öfugt, borvélar, sem 
vinna hornrétt á stefnu sína, borar, borhausar og lyklar fyrir þá, skrúfjárn, still- 
anleg tengsli, og skrúfjárnsblöð, og leitarar, sameiginlegar borvélar og skrúfu- 
vélar, skrúfugangsskurðarvélar, rósnúningsvélar, högglyklar, og hausar fyrir skrút- 
lykla, slípivélar, borðslípivélar, slípivélar fyrir mót, undirstöður fyrir slípivélar, 
og slípivélahjól, hjólsagir, sagir með skrúfudrifi, útskurðarsagir, stingsagir, gata- 
sagir, Öxlar á legum og sagarblöð, hringfægivélar, fægiskífur og bakpúðar, belta- 
fægivélar, fægibelti og rykpokar, hringfara fægivélar, tvívinnslu-fægivélar til full- 
frágangs, sandpappír, fínfægingarefni, finfægingarvélar, hringfarahausar, smáklipp-
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ur, skæri, sporjárn, skurðvélar fyrir marglaga efni, eggjar á sporjárn, fyrirskurðar- 

plötur fyrir hengsli, tæki til að fínskera trjáþynnur, skerar og eggjar á sporjárn, 

hamrar, hringfara hamrar, hamraborar, högg-snúingsborar, sem skilja eftir kjarna, 

karbid-stál fyrir hamra, stjörnuborar, hjálpartæki á hamra, aflknúnir meitlar, tæki 

til að skera hljóðdeyfa, tæki til að slípa ventla í bifreiðum, svo og ventlasæti, nagla- 

byssur til að setja nagla í bifreiðahjólbarða, ryksugur, vélknúnar loftdælur 

í hreinsikerfi, og tæki til lofttæmihreinsunar, lofttæmiborðakerfi, armsögunar- 

vélar, dado hausar, panelsagir, verzlunarskápar, borðborvélagrindur og láréttar bor- 

vélagrindur, segulmagnaðar borvélagrindur, vírburstar, holir vírburstar, sögunar- 

bekkir og sagarframlengingar, rétthyrndir hausar, balance bönd, burðarkassar fyrir 

áhöld, áhaldakassar, rafmagnsframlengingarsnúrur, garðsláttuvélar, sláttuvélar til 
að slá jaðra á grasflötum og jafna slátt þeirra, klippur fyrir runna og limgirðingar, 
sigti fyrir þrýstiloftsleiðslur, stillitæki og smurtæki fyrir áhöld knúin þrýstilofti, 
verkfæri án raftaugar, knúnar rafhlöður, rafhlöður og hleðslutæki, rafhreyflar, alls- 

herjar aflvélar, alls konar hjálpartæki fyrir handverkfæri knúin rafmagni eða þrýsti- 

  

lofti. (Fl. 3, 6, 7, 8, 9, 20, 21). 

Skrás. nr. 499. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 339/1970. Tilkynnt 14. ágúst 1970, kl. 14.15. 

GIBSON 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH., iðjurekstur og verzlun, 200 Hamborg 

52, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

    

Allar tegundir tóbaksvara, sérstaklega sígarettur í 34. flokki. (F1. 34). 

Skrás. nr. 500. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 361/1970. Tilkynnt 19. ágúst 1970, kl. 10.00. 

  

ITT WORLD DIRECTORIES INC., iðjurekstur og verzlun, 320 Park Avenue, 

New York 10022, N. Y., Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Prentað mál. (Fl. 16). 

B121
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Skrás. nr. 501. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 352/1970. Tilkynnt 19. ágúst 1970, kl. 10.00. 

  

gullin blöð 

ITT WORLD DIRECTORIES INC., iðjurekstur og verzlun, 320 Park Avenue, 
New York 10022, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Prentað mál. (Fl. 16). 

Skrás. nr. 502. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 357/1970. Tilkynnt 21. ágúst 1970, kl. 14.30. 

OLD HEIDELBERG 

The Carling Breweries Limited, iðjurekstur og verzlun, 155, King Street South, 
Waterloo, Ontario, Canada. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Afengir drykkir búnir til í ölgerðarhúsi, þar á meðal bjór, öl, porter-öl, lager-öl 

  

og dökkt öl (stout). {F1. 33). 

Skrás. nr. 508. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 359/1970. Tilkynnt 24. ágúst 1970, kl. 15.10. 

APPRETAN 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius £ Briúning, iðju- 
rekstur og verzlun, 6230 Frankfurt (M)-Hoechst, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Efnavörur til iðnaðar í 1. flokki. (FI). 
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Skrás. nr. 504. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 360/1970. Tilkynnt 24. ágúst 1970, kl. 15.10. 

Sunkist Growers Inc., iðjurekstur og verzlun, 707 West Fifth Street, Los Angeles, 
California, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 31. og 32. flokki, sérstaklega ferskir ávextir og grænmeti (í 81. 

flokki) og ölkelduvatn og gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir; sýróp og aðrar 

  

efnablöndur til framleiðslu drykkja (í 32. flokki). (Fl. 31 og 32). 

Skrás. nr. 505. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 361/1970. Tilkynnt 24. ágúst 1970, kl. 15.10. 

SAMSON 

The Coco-Cola Company, 310 North Avenue, N. W. Atlanta, Georgia, Bandaríkj- 
unum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

    

Allar vörur í 29. og 32. flokki. (F1. 29 og 32). 

Skrás. nr. 506. Skráningard. 31. desember 1970. 

T. 362/1970. Tilkynnt 25. ágúst 1970, kl. 13.20. 

THER-A-NUTRITION 

Merck £ Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Öll þjónusta í 42. flokki. (Fl. 42).
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Skrás. nr. 507. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 363/1970. Tilkynnt 26. ágúst 1970, kl. 11.55: 

PRIMOSTAT 

Schering AG., Í Berlin 65, Muellerstr. 170—172, og Bergkamen, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Jón N. Sigurðsson, hrl., Reykjavík. 

  

Lyf og lyfjaefni. (F1. 5). 

Skrás. nr. 508. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 364/1970. Tilkynnt í. september 1970, kl. 15.25. 

NOLECTRIC 

.  Bassani S. p. Á., iðjurekstur og verzlun, Corso Porta Vittoria 9, 20122 Milan, 
Ítalíu. I 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Rafmagnsrofar, sjálfvirkar og mismunar-rafmagnstengiklær og tappar í 9. 

    

flokki. (F1. 9). 

Skrás. nr. 509. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 365/1970. Tilkynnt 1. september 1970, kl. 15.25. 

SHOGCK-GUARD 

í Bassani S. p. A., iðjurekstur og verzlun, Corso Porta Vittoria 9, 20122 Milan, 
talíu. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Rafmagnsrofar, sjálfvirkar og mismunar-rafmagnstengiklær og tappar í 9. 

flokki. (F1. 9). 
Samkv. forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarétt- 

inda á sviði iðnaðar, nýtur merkið verndar hér á landi frá 24. marz 1970. 

  

Skrás. nr. 510. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 366/1970. Tilkynnt 1. september 1970, kl. 15.2. 

BARRIER 

Johnson £ Johnson, iðjurekstur og verzlun, 501 George Street, New Brunswick, 
New Jersey, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Efni til sáraumbúða og annarra álíka umbúða og skurðlæknasloppar. 

(Fl. 5 og 25). 
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Skrás. nr. 511. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 385/1970. Tilkynnt 2. september 1970, kl. 13.20. 

ESSOMARINE 

Standard Oil Company, iðjurekstur og verzlun, Flemington, New Jersey og 30 
Rockefeller Plaza, New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  
  

Olíuvörur almennt. (F1. 4). 

Skrás. nr. 512. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 367/1970. Tilkynnt 2. september 1970, kl. 13.20. 

ESSO 

Standard Oil Company, verzlun, Flemington, New Jersey og 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

    

Olíuvörur almennt. (Fl. 4). 

Skrás. nr. 513. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 368/1970. Tilkynnt 2. september 1970, kl. 13.20. 

ESSOLUBE 

Standard Oil Company, verzlun, Flemington, New Jersey og 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

    
  

Olíuvörur almennt. (F1. 4). 

Skrás. nr. 514. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 369/1970. Tilkynnt 2. september 1970, kl. 13.20. 

ESSO EXTRA 

Standard Oil Company, verzlun, Flemington, New Jersey og 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

    
Olíuvörur almennt. (F1. 4). 

Skrás. nr. 515. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 370/1970. Tilkynnt 2. september 1970, kl. 13.29. 

ZEROMAR 

Standard Oil Company, verzlun, Flemington, New Jersey og 30 Rockefeller Plaza, 

New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Olíuvörur almennt. (Fl. 4). 
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Skrás. nr. 516. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 371/1970. Tilkynnt 2. september 1970, kl. 13.20. 

RUST-BAN 

Standard Oil Company, verzlun, Flemington, New Jersey og 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Skraut- og varnarefni til að húða með. (FI, 4). 

Skrás. nr. 517. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 372/1970. Tilkynnt 2. september 1970, kl. 13.20. 

UNIFLO 

Standard Oil Company, verzlun, Flemington, New Jersey og 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  
  

Olíuvörur almennt. (F1. 4). 

Skrás. nr. 518. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 373/1970. Tilkynnt 2. september 1970, kl. 13.20. 

ESTOR 

Standard Oil Company, verzlun, Flemington, New Jersey og 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Olíuvörur almennt. (F1. 4). 

Skrás. nr. 519. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 374/1970. Tilkynnt 2. september 1970, kl. 13.20. 

NUTO 

Standard Oil Company, verzlun, Flemington, New Jersey og 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Olíuvörur almennt. (F1. 4). 

Skrás. nr. 520. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 375/1970. Tilkynnt 2. september 1970, kl. 13.20. 

ESSOWAKX 

Standard Oil Company, verzlun, Flemington, New Jersey og 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Parafinvax. (F1. 4). 
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Skrás. nr. 521. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 376/1970. Tilkynnt 2. september 1970, kl. 13.20. 

HUMBLE 

Standard Oil Company, verzlun, Flemington, New Jersey og 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

    
Olíuvörur almennt. (Fl. 4). 

Skrás. nr. 522. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 377/1970. Tilkynnt 2. september 1970, kl. 13.20. 

MARMAK 

Standard Oil Company, verzlun, Flemington, New Jersey og 30 Rockefeller Plaza, 

New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  
Olíuvörur almennt. (FI. 4). 

Skrás. nr. 523. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 378/1970. Tilkynnt 2. september 1970, kl. 13.20. 

TRO-MAR 

Standard Oil Company, verzlun, Flemington, New Jersey og 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Olíuvörur almennt. (Fl. 4). 

Skrás. nr. 524. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 379/1970. Tilkynnt 2. september 1970, kl. 13.20. 

STERMAR 

Standard Oil Company, verzlun, Flemington, New Jersey og 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Olíuvörur almennt. (F1. 4). 

Skrás. nr. 525. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 380/1970. Tilkynnt 2. september 1970, kl. 13.20. 

PEN-O-LED 

Standard Oil Company, verzlun, Flemington, New Jersey og 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Olíuvörur almennt. (F1. 4). 
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Skrás. nr. 526. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 381/1970. Tilkynnt 2. september 1970, kl. 13.20. 

ATLAS 

Standard Oil Company, verzlun, Flemington, New Jersey og 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

    
Hjólbarðar, rafhlöður og bifreiðahlutir. (F. 9 og 12). 

Skrás. nr. 527. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 382/1970. Tilkynnt 2. september 1970, kl. 13.20. 

TERESSO 

Standard Oil Company, verzlun, Flemington, New Jersey og 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  
Olíuvörur almennt. (Fl. 4). 

Skrás. nr. 528. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 383/1970. Tilkynnt 2. september 1970, kl. 18.20. 

UNIVOLT 

Standard Oil Company, verzlun, Flemington, New Jersey og 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Olíuvörur almennt. (F1. 4). 

Skrás. nr. 529. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 384/1970. Tilkynnt 2. september 1970, ki. 13.20. 

ZERICE 

Standard Oil Company, verzlun, Flemington, New Jersey og 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

    
Olíuvörur almennt. (F1. 4). 

Skrás. nr. 530. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 386/1970. Tilkynnt 4. september 1970, kl. 9.35. 

PRINDOL 

American Home Products Corporation, iðjurekstur og verzlun, 685 Third Avenue, 

New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Læknis- og lyffræðilegar efnablöndur og afurðir. (F1. 5). 
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Skrás. nr. 531. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 387/1970. Tilkynnt 4. september 1970, kl. 9.25. 

VACU-LUG 

Vacu-Lug Traction Tyres (Overseas) Limited, P. O. Box 24, Gonerby Hill Foot, 

Grantham, Lincolnshire, Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 

Höld (lugs) úr gúmmí til notkunar til að leggja slitlag á hjólbarða, hjólbarðar 

fyrir ökutæki, slitlagaræmur fyrir hjólbarða ökutækja, slöngur í hljólbarða, loft- 

dælur fyrir hjólbarða, ventlar fyrir hjólbarða og búnaður til hjólbarðaviðgerða og 

  

  
  

efni til að bæta hjólbarða og slöngur. (Fl. 12). 

Skrás. nr. 532. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 388/1970. Tilkynnt 4. september 1970, kl. 13.45. 

MARK VII 

Philip Morris Incorp., iðjurekstur og verzlun, 100 Park Avenue, New York, N. Ý. 

10017, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Gústaf A. Sveinsson, hrl, Reykjavík. 

Tóbak og tóbaksframleiðsla, þar á meðal sígarettur, vindlar og piputóbak, allt 

í 34. fl. 

  
  

Merkið er skrásett í Bandaríkjunum. (F1. 34). 

Skrás. nr. 533. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 390/1970. Tilkynnt 4. september 1970, kl. 15.22. 

  
B122
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O. C. Balle, iðjurekstur og verzlun, Sehleswiger Strasse 107 
landi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 33. flokki. 
Merkið óskast skráð í litum. 

,„ Flensburg, Þýzka- 

(Fl. 33). 

Skrás. nr. 534. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 391/1970. Tilkynnt 4. september 1970, kl. 15.22. 

      

Kúl sog Á tl 1ex til miseds drinks 

  

O. C. Balle, iðjurekstur og verzlun, Schleswiger Strasse 107, Flensburg, Þýzka- 
landi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 33. flokki. 
Merkið óskast skráð í litum. (Fl. 33). 

    

Skrás. nr. 535. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 392/1970. Tilkynnt 4. september 1970, kl. 15.22. 
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A. Nissen J. F. Clausen Nachf., iðjurekstur og verzlun, Schleswiger Strasse 107, 

Flensburg, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 33. flokki. 

    

Merkið óskast skráð í litum. (Fl. 33). 

Skrás. nr. 536. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 393/1970. Tilkynnt 4. september 1970, kl. 15.22. 

LEEÐ 
The Coca-Cola Company, iðjurekstur og verzlun, 310 North Avenue, N. W., 

Atlanta, Georgia, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Ölkelduvatn og gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir, siróp og önnur efni til að 

framleiða þá úr í 32. flokki. (Fl. 32). 

Skrás. nr. 537. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 394/1970. Tilkynnt 4. september 1970, kl. 15.22. 

NISSEN DOPPELKORN 

A. Nissen J. F. Clausen Nachf., iðjurekstur og verzlun, Schleswiger Strasse 107, 

Flensburg, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Allar vörur í 33. flokki. (Fl. 33). 

Skrás. nr. 538. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 395,/1970. Tilkynnt 4. september 1970, kl. 15.22. 

NISSEN AQUAVIT 

A. Nissen J. F. Clausen Nachf., iðjurekstur og verzlun, Schleswiger Strasse 107, 
Flensburg, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Allar vörur í 33. flokki. (Fl. 33). 

Skrás. nr. 539. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 396/1970. Tilkynnt 4. september 1970, kl. 15.22. 

A. NISSEN J. F. CLAUSEN NACHF. 

A. Nissen J. F. Clausen Nachf., iðjurekstur og verzlun, Schleswiger Strasse 107, 

Flensburg, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 32. og 33. flokki. (Fl. 32 og 33). 
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Skrás. nr. 540. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 397/1970. Tilkynnt 4. september 1970, kl. 15.22. 

NISSEN 

A. Nissen J. F. Clausen Nachf., iðjurekstur og verzlun, Schleswiger Strasse 107, 
Flensburg, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  
Allar vörur í 33. flokki. (Fl. 33). 

Skrás. nr. 541. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 398/1970. Tilkynnt 8. september 1970, kl. 11.45. 

VISERGIL-SANDOZ 

Sandoz Ltd., iðjurekstur og verzlun, Lichtstrasse 35, Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Lyf notuð í sambandi við ellisjúkdóma í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 542. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 399/1970. Tilkynnt 8. september 1970, kl. 11.45. 

  

Horst Bentz á Co. Melitta-Werk, iðjurekstur og verzlun, Egerkingen, Sviss. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  
Vindlar og smávindlar í 34. flokki. (F1. 34). 

Skrás. nr. 543. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 400/1970. Tilkynnt 8. september 1970, kl. 11.45. 

STAG 

LORILLARD, a Division of Loew's Theatres, Ine., iðjurekstur og verzlun, 200 
East 42nd Street, New York, N. Y. Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Vindlar og aðrar tóbaksvörur í 34. flokki. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 544. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 402/1970. Tilkynnt 8. september 1970, kl. 11.45. 

SUGARBUSH 
The Coca-Cola Company, iðjurekstur og verzlun, 310 North Avenue, N. W. Atlanta, 

Georgia, Bandaríkjunum.
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Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Óáfengir drykkir, síróp og aðrar efnablöndur til framleiðslu slíkra drykkja og 

    
ávaxtasafa í 32. flokki. (Fl. 32). 

Skrás. nr. 545. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 403/1970. a 0 . Tilkynnt 9. september 1970, kl. 13.15. 

  

Strathconon 

  

A BLEND OF 

SINGLE MALT SCOTCH WHISKIES 
SLENDED AND BOTTLED IN SCOTLAND 

4 
BSTILLERS GLASGOW S LONDON 

PRODUCT OF SCOTLAND       
James Buchanan á Company Limited, áfengisbruggun, Devonshire House, Picca- 

dilly, London, Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

    

Skozkt whisky. (F1. 33). 

Skrás. nr. 546. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 404/1970. 2 Tilkynnt 9. september 1970, kl. 13.15. 

    

  

  
Gallaher Limited, iðjurekstur, Virginia House, 134/148 York Street, Belfast, 

Norður-Írlandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

Sígarettur. (Fl. 34). 
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Skrás. nr. 547. Skráningard. 31. desember 1970. 
T 405/1970. Tilkynnt 10. september 1970, kl. 11.05. 

AKRA 

Smjörlíkisgerð Akureyrar hf., iðjurekstur og verzlun, Strandgötu 31, Akureyri. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Borðsmjörlíki, bakarasmjörlíki, hrærismjörlíki, matarfeiti, jurtafeiti, bökunar- 

feiti, sulta, marmelaði, matarolia, mayonnaise, í 29. flokki, kryddsósur, ís til matar 
og sælgæti í 30. flokki, rjómalíki, ostlíki og mjólkurlíki í 29. flokki. (F1. 29 og 30). 

  

  

Skrás. nr. 548. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 406/1970. Tilkynnt 10. september 1970, kl. 11.15. 

KARNY 

Áfyllingarmiðstöð Magnúsar Eymundssonar, Auðbrekku 51, Kópavogi. 
Allar vörur í 3. flokki (Fl. 3). 

Skrás. nr. 549. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 407/1970. Tilkynnt 11. september 1970, kl. 15.45. 

TEROSTAT 

Teroson-Werke G.m.b.H., iðjurekslur og verzlun, Í Hans-Buntestrasse 4, 69 
Heidelberg, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Kalk og efnablöndur til þéttingar (einkum til nota við byggingar og í bygg- 

  

ingaiðnaði í 19. flokki. (F1. 19). 

Skrás. nr. 550. Skráningard. 31. desember 1970. 
T 408/1970. Tilkynnt 11. september 1970, kl. 16.50. 

  

pn 

eg" 

Herrahúsið hf., verzlun, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Umboðsmaður: Tómas Árnason, hrl., Hraunbraut 20, Kópavogi. 
Allar vörur í 18., 25. og 35. flokki. (Fl. 18, 25 og 35). 
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Skrás. nr. 551. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 409/1970. Tilkynnt 15. september 1970, kl. 10.30. 

LITEC 

Sandoz Ltd., iðjurekstur og verzlun, Lichtstrasse 35, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

  

Lyf. (F1. 56). 

Skrás. nr. 552. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 410/1970. Tilkynnt 15. september 1970, kl. 10.30. 

MYOFER 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, iðjurrekstur og verzlun, 6230 Frankfurt/ 

Main, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Efnablöndur til nota sem meðul fyrir menn og dýr. (F1. 5). 

Skrás. nr. 553. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 411/1970. Tilkynnt 17. september 1970, kl. 10.15. 

OESTROKVENS 

Novo Industri A/S, iðjurekstur og verzlun, Fuglebakkevej 115, 2200 Kaupmanna- 

höfn, Danmörku. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Efnablöndur til nota sem meðul. (Fl. 5). 

Skrás. nr. 554. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 412/1970. Tilkynnt 17. september 1970, kl. 10.15. 

AQUARIUS 
The Coca-Cola Company, iðjurekstur og verzlun, 310 North Avenue, N. W., 

Atlanta, Georgia, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  
Allar vörur í 32. flokki. (F1. 32). 

Skrás. nr. 555. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 413/1970. Tilkynnt 17. september 1970, kl. 10.15. 

KREST 
The Coca-Cola Company, iðjurekstur og verzlun, 310 North Avenue, N. W., 

Atlanta, Georgia, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Óáfengir drykkir, síróp og aðrar efnablöndur til þess að framleiða slíka drykki. 
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Skrás. nr. 556. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 414/1970. Tilkynnt I8. september 1970, kl. 14.35. 

PICAL 

Eternit, société anonyme, iðjurekstur og verzlun, Kapelle-op-den-Bos, Belgíu. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Einangrunarefni til hitaeinangrunar. (Fl. 17 og 19). 

Skrás. nr. 557. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 415/1970. Tilkynnt 22. september 1970, kl. 15.40. 

A 

ANU 
PÆ, 

KA
 

     

  

  

  

          

Samband ísl. samvinnufélaga, verzlun, iðnaður, skipaútgerð, Sölvhólsgötu og 
Ármúla 3, Reykjavík, 

Hvers konar skinnavörur. (Fl. 18 og 25).
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Skrás. nr. 558. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 417/1970. Tilkynnt 25. september 1970, kl. 13.00. 

DEL MONTE 

Del Monte Corporation, iðjurekstur, 215 Fremont Street, San Francisco, 

California, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Matvæli, matvælaframleiðsla og efnishlutar í matvæli (þ. á m. heilsubætandi 

fæða, barnafæða og sjúkrafæða), áfengir og óáfengir drykkir (þ. á m. ávaxta- og 
grænmetissafi og ávaxta- og grænmetisdrykkir) og allar aðrar vörur í 5., 29., 30., 
31., 32. og 33. flokki. (Fl. 5, 29, 30, 31, 32 og 33). 

Skrás. nr. 559. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 418/1970. Tilkynnt 25. september 1970, kl. 13.00. 

       NN 
WWW 

                                                                NANNNN 
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Del Monte Corporation, iðjurekstur, 215 Fremont Street, San Francisco, 

California, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík.
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Matvæli, matvælaframleiðsla og efnishlutar í matvæli (þ. á m. heilsubætandi 
fæða, barnafæða og sjúkrafæða), áfengir og óáfengir drykkir (þ. á m. ávaxta- og 
grænmeiissafi og ávasta- og grænmetisdrykkir) og allar aðrar vörur í 5., 29., 30., 
91., 32. og 33. flokki. (Fl. 5, 29, 30, 31, 32 og 33). 

Merkið er skráð í grænum, rauðum og gulum lit. 

Skrás. nr. 560. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 419/1970. Tilkynnt 25. september 1970, kl. 13.15. 

Icemart, Skólavörðustís 12, Reykjavík. 
Umboðsmaður: Auglýsingastofan ARGUS sf., Laugavegi 3, Reykjavík. 

   

   

    

  

Kynningar- og sölustarfsemi, markaðskönnun og markaðsöflun. (Fl. 42). 

Skrás. nr. 561. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 420/1970. Tilkynnt 25. september 1970, kl. 13.15. 

 ÍSLENZKUR 
ir MARKAÐUR HF 

Íslenzkur Markaður hf., Skólavörðustíg 12, Reykjavík. 
Umboðsmaður: Auglýsingastofan ARGUS sf., Laugavegi 3, Reykjavík. 
Kynningar- og sölustarfsemi, markaðskönnun og markaðsöflun. (F1. 42). 

Skrás. nr. 562. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 425/1970. Tilkynnt 29. september 1970, kl. 11.00. 

ENTOGCGILLIN 

Beecham Group Limited, iðjurekstur og verzlun, Beecham House, Great West 
Road, Brentford, Middlesex, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Efnablöndur til lyfja og sem meðul handa dýrum. (F1. 5). 
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Skrás. nr. 563. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 426/1970. Tilkynnt 29. september 1970, kl. 11.00. 

CARBIFLORX 

Beecham Group Limited, iðjurekstur og verzlun, Beecham House, Great West 
Road, Brentford, Middlesex, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Efnablöndur til lyfja og sem meðul handa dýrum. (F1. 5). 

Skrás. nr. 564. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 427/1970. Tilkynnt 29. september 1970, kl. 11.00. 

TRIDENT 

Universal Tobacco Limited, 10 Smith Square, Westminster, London, S. W., 

Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 

  

Unnið og óunnið tóbak. (Fl. 34). 

Skrás. nr. 565. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 429/1970. Tilkynnt 30. september 1970, kl. 14.15. 

HOSTALEN 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius £ Briúning, iðju- 
rekstur og verzlun, 6230 Frankfurt/Main —- Hoechst, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Efnavörur til iðnaðar, efni til herzlu, gerviviðarkvoða í 1. flokki; efnavörur tl 

framleiðslu á plasti, plast sem hráefni í föstu og fljótandi formi, plast til klæðningar, 
hjúpunar og hjúpunar í fljótandi formi, plast í föstu formi, dufti, kornum, flísum, 
upplausn, prófílum, filmum, blaðformi, blokkum, stöngum, pípum og rörum, gervi- 

gúmmí, efni til innsiglunar, pökkunar og einangrunar, efni Hl bygginga og húsa- 
gerðar í 17. flokki. (Fl. 1 og 17). 

Skrás. nr. 566. Skráningard. 31. desember 1970. 

T 416/1970. Tilkynnt 23. september 1970, kl. 9.30. 

SHELLDRITE 

Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London, S. E. 1., 
Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 

Skordýraeyðar, lirfueyðar, sveppaeyðar, plöntueyðar og meindýraeyðar; lindýra- 
eyðar og ormaeyðar; efnablöndur til útrýmingar illgresis og meindýra; sótthreins- 
unarefni og reykefni til þess að svæla út óþrifnað. (F1. 5). 
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11. Endurnýjuð vörumerki. 

Samkv. 22. og 23. laga nr. 47 2. maí 1968, um vörumerki, sbr. 15. gr. reglug. 
nr. Í 2. jan. 1969, hafa eftirtalin vörumerki verið endurnýjuð. Hefur þeim jafnframt 
verið skipað í flokka samkv. 47. gr. sömu laga, sbr. og 18. gr. reglug. nr. 1/1969, um 
tilkynningar og skráningu vörumerkja o. fl. 

Skrás. 1920, nr. 3. Mobil Oil Corporation, 150 East 42nd Street, New York, N.Y., 

Bandaríkjunum, frá 16. janúar 1970. (Fl. 4). 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Skrás. 1920, nr. 20. R.J. Reynolds Tobacco Company, Winston-Salem, North 
Carolina, Bandaríkjunum, frá 3. apríl 1970. (F1. 34). 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 

Skrás. 1920, nr. 31 A/S. De Danske Spritfabrikker, Kaupmannahöfn, Danmörku, 
frá 5. ágúst 1970. (F1. 30, 31, 33). 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Skrás. 1920, nr. 37. Thermos Limited, Ongar Road, Brentwood, Essex, Englandi, 
frá 30. ágúst 1970. (Fl. 21). 

Umboðsmaður: Magnús Thorlacius, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1920, nr. 43. Virol, Limited, London, Englandi, frá 5. nóvember 1970. 

(F1. 5, 29, 30). 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 

Skrás. 1920, nr. 48. DOLLFUS-MIEG £ CIE, Société anonyme, 86, Boulevard 

de Sebastopol, París, Frakklandi, frá 25. róv. 1970. (F1. 14, 16, 22, 23, 24, 25, 26). 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl. 
Skrás. 1920, nr. 50. American Brands, Inc. 245 Park Avenue, New York, N.Y. 10017, 

Bandaríkjunum, frá 30. nóv. 1970. (Fl. 34). 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 1930, nr. 10. A/S Ferrosan, Blegdamsvej 72, Kaupmannahöfn, Danmörku, 

frá 15. febrúar 1970. (F1. 3, 5). 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, Reykjavík. 
Skrás. 1930, nr. 11. A/S Ferrosan, Blegdamsvej 72, Kaupmannahöfn, Danmörku, 

frá 15. febrúar 1970. (Fl. 1, 3, 5). 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, Reykjavík. 
Skrás. 1930, nr. 13, A/S Margarine-Compagniet M.C., Otto Mönsteds Plads, 

    Köbenhavn, Danmörku, frá 7. marz 1970. (FI. 1—-34 og 35—42). 

Skrás. 1930, nr. 16. Unilever Limited, Port Sunlight, Cheshire, Englandi, frá 97. 

marz 1970. (F1. 3). 
Umboðsmaður: Ásgeir Sigurðsson hf., Reykjavík. 
Skrás. 1930, nr. 17. Unilever Limited, Port Sunlight, Cheshire, Englandi, frá 27. 

marz 1970. (F1. 3). 
Umboðsmaður: Ásgeir Sigurðsson hf., Reykjavík. 
Skrás. 1930, nr. 18. Unilever Limited, Port Sunlight, Cheshire. Englandi, frá 27. 

marz 1970. (Fl. 3). 
Umboðsmaður: Ásgeir Sigurðsson hf., Reykjavík. 
Skrás. 1930, nr. 22. Unilever Limited, Port Sunlight, Cheshire, Englandi, frá 27. 

marz 1970. (F1. 3). 
Umboðsmaður: Ásgeir Sigurðsson hf., Reykjavík. 

Skrás. 1930, nr. 29. Unilever Limited, Port Sunlight, Cheshire, Englandi, frá 

marz 1970. (Fl. 1, 
Umboðsmaður: Ásgeir Sigurðsson hf., Reykjavík. 

Gt
 
I
 

—
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Skrás. 1930, nr. 32. General Motors Corporation, West Grand Boulevard og Cass 

Avenue, Detroit, Michigan 48202, Bandaríkjunum, frá 22. júlí 1970 ( Fl. 11). 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 1930, nr. 35. John Haig and Company Limited, Distillery Stores, Balgonie 

Road, Markinch, Skotlandi, frá 22. júlí 1970. (Fl. 33). 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 

Skrás. 1930, nr. 45. Liggett £ Myers Incorporated, 630 Fifth Avenue, New York, 

N.Y., Bandaríkjunum, frá 2. okt. 1970. (Fl. 34). 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 

Skrás. 1930, nr. 46. Ilford Limited, 23 Roden Street, lford, Essex, Englandi, frá 

2. október 1970. (F1. 9). 

Umboðsmaður Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavik. 

Skrás. 1930, nr. 56. GETTY OIL COMPANY, 3810 Wilshire Boulevard, Los 

Angeles, Californíuríki, Bandaríkjunum, frá 24. október 1970. (Fl. 4). 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit, Reykjavík. 

Skrás. 1930, nr. 58. Cooper, MeDougall £ Robertson Limited, Berkhamsted, Hert- 

fordshire, Englandi, frá 24. október 1970. (F1. 5). 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Skrás. 1930, nr. 60. Gúnter Wagner Pelikan-Werke, Hannover, Þýzkalandi, frá 

97. október 1970 fyrir: „alls konar skrif-, teikni- málaravörur og tæki handa Hsta- 

mönnum og viðvaningum, skrifstofum og skólum, svo sem liti listmálara (að undan- 

teknum skreytingarlitum til að mála loft og veggi, svo og litum á húshliðar að utan), 

sótblek (túsch), blek, blekduft, efni, til að afmá blekbletti, fernis, þurrkunarefni, 

lakk, málningarolíur, pensla, sótbleksskálar, sótbleksöskjur, skrif- og teiknipenna, 

pennastangir, lindarpenna, skrif- og teikniblý, skriffæri, teiknigerði og einstaka hluta 

þeirra, bækur til að litleggja, málarafyrirmyndir, litbera, málarafjalir, pappír, pappa, 

reglustikur, teiknibólur og teiknibólulyftir, límefni, límílát, innsiglunarlakk, blek- 

strokleður, gúmmíhringa, blýyddara, „kalki“-pappír, „kalki“bækur, fjölritaraefni, 

fjölritarablöð, stimpla, stimpilpúða, fjölritunartæki og -vélar, svo og það sem þeim 
fylgir og einstaka hluta þeirra, mót (Skabelonar), ritvélabönd, ritvélakolpappir og 
vaxpappir, bókhandsvörur, svo sem minnisbækur, minnistöflur, segnumskriftarhefti, 

verzlunarbækur, skjalamöppur, skrifmöppur, skrifundirlög, heftivélar og heftiklær. 

Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. (F1. 2 og 16). 

Skrás. 1930, nr. 62. Aktieselskabet Dc Forenede Bryggerier, Strandevejen 30, 
2900 Hellerup, Danmörku, frá 12. nóvember 1970 fyrir: öl, ölkelduvatn og gosdrykki, 
saft og aðrar efnablöndur til þess að framleiða þá úr. (F1. 32). 

Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1930, nr. 64. Beech-Nut, Inc., 460 Park Avenue, New York, N.Y., Banda- 

ríkjunum, frá 12. nóvember 1970. (Fl. 30). 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1930, nr. 65. Beech-Nut, Inc., 460 Park Avenue, New York, N.Y., Banda- 

ríkjunum, frá 12. nóvember 1970. (Fl. 30). 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1930, nr. 68. International Harvester Company, 401 North Michigan Avenue, 

Chicago, Tllinois 60611, Bandaríkjunum, frá 27. nóvember 1970. (Fl. 7, 8). 

Umboðsmaður: Kristinn Gunnarsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1930, nr. 69. International Harvester Company, 401 North Michigan Avenue, 

Chicago, Illinois 60611, Bandaríkjunum, frá 27. nóvember 1970. (F1. 7, 8). 
Umboðsmaður: Kristinn Gunnarsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1930, nr. 70. Farbenfabriken Bayer AG., Frankfurt/Main, Þýzkalandi, frá 

21. nóvember 1970. (F1. 5). 
Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Reykjavík.
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Skrás. 1930, nr. 71. International Harvester Company, 401 North Michigan Avenue, 
21. nóvember 1970. (F|1. 7, 8). 

Umboðsmaður: Kristinn Gunnarsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1930, nr. 76, Kooperativa förbundet (KF), ekonomisk förening, Stokk- 

hólmi, Svíþjóð, frá 12. desember 1970. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík, (Fl. 11). 
Skrás. 1940, nr. 7. J. £N. Philips £ Co. Limited, Manchester, Englandi, frá 14. 

október 1970. (Fl. 24, 25, 26). 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 1949, nr. 35. Samband íslenzkra samvinnufélaga, Sölvhólsgötu, Reykjavík, 

frá 9. júlí 1969 fyrir: Auglýsinga- og úibreiðslustarfsemi. Aðstoð vegna viðskipta- 
starfsemi. Tryggingastarfsrekstur og fjármálastarfsemi. Byggingar-, útbúnaðar-, 
viðhalds- og viðgerðastarfsemi. Samgöngustarfsemi. Flutninga- og geynsluþjónusta. 
Vinnsla og meðferð efna og hluta, uppeldis-, mentunar- og skemmtistarfsemi. Önnur 
þjónusta, sem flokkar nr. 35——41 ekki taka til. (F1. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42). 

Skrás. 1950, nr. 11. Universal Grinding Wheel Company Limited, Universal 
Works, Doxey Road, Stafford, Englandi, frá 15. febrúar 1970. (F1. 3, 7, 8). 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 1950, nr. 12. Universal Grinding Wheel Company Limited, Universal 

Works, Doxey Road, Stafford, Englandi, frá 15. febrúar 1970. (F1. 3, 7, 8). 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 1950, nr. 13. Universal Grinding Wheel Company Limited, Universal 

Works, Doxey Road, Stafford, Englandi, frá 15. febrúar 1970. (Fl. 3, 7, 8). 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 1950, nr. 14, Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nordisk Elektricitets Selskab, 

Haraldsgade 53, 2100 Kaupmannahöfn Ö, frá 17. febrúar 1970. (Fl. 9, 10). 
Skrás. 1950, nr. 23, F. Ahlgrens Tekniska Fabrik AB, Gávle, Svíþjóð, frá 14. 

marz 1970. (FI. 3, 5 og 30). 
Skrás. 1950, nr. 25, The Rover Company Limited, Solihuli, Birmingham, Eng- 

landi, frá 16. marz 1970. (Fl. 12). 
Skrás. 1950, nr. 26, The Rover Company Limited, Solihull, Birmingham, Eng- 

landi, frá 16. marz 1970. (F1. 12). 
Skrás. 1950, nr. 28, Régie Nationale des Usines Renault, 8/10 avenue Emile Zola 

á Billancourt (Hauts de Seine), Frakklandi, frá 21. marz 1970. (Fl. 7, 8 og 12). 
Skrás. 1950, nr. 29, IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, Thames 

House North, Millbank, London, S.W.1., frá 28. marz 1970. (F1. 2). 
Skrás. 1950, nr. 37. Société Job, Anciens Establissements Bardou-Job Bauilhac,. 

Toulouse, Frakklandi, frá 14. apríl 1970. (FT. 34). Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1950, nr. 38. Société Job, Anciens Establissements Bardou-Job Bauilhac, Toulouse, Frakklandi, frá 14. apríl 1970. (F1. 34). Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1950, nr. 39, Hill Thomson á£ Company Limited, Frederick Street 45, 

Edinborg, frá 15. apríl 1970. (Fl. 33). 
Skrás. 1950, nr. 42, Aktiebolaget Wascator, Stora Badhusg. 16, 411 21 Göteborg, 

Svíþjóð, frá 3. maí 1970. (F1. 7). 
Skrás. 1950, nr. 46. The Calvert Distilling Co., Realy, Baltimore, Maryland, Banda- ríkjunum, frá 22. maí 1970. (Fl. 33). 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 1950, nr. 48, Oris Watch Co. Ltd., Hölstin, Sviss, frá 5. júní 1970. (FL 14). 
Skrás. 1950, nr. 52, MULLARD LIMITED, London, Englandi, frá 7. júlí 1970. 

(FI. 9, 11).
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Skrás. 1950, nr. 53. Eau de Cologne- £ Parfiúmerie-Fabrik, Glockengasse No. 

4711 gegeniber der Pferdepost von Ferd. Múhlens, Köln, Vestur-Þýzkalandi, frá 8. 

júlí 1970. (F1. 3). 

Skrás. 1950, nr. 54. Eau de Cologne- € Parfiúmerie-Fabrik, Glockengasse No. 

4711 gegeniber der Pferdepost von Ferd. Múhlens, Köln, Vestur-Þýzkalandi, frá 8. 

júlí 1970. (Fl. 3). 

Skrás. 1950, nr. 55. Eau de Colognc- á Parfúmerie-Fabrik, Glockengasse No. 
4711 gegeniber der Pferdepost von Ferd. Múhlens, Köln, Vestur-Þýzkalandi, frá 8. 

júlí 1970. (F1. 3). 

Skrás. 1950, nr. 56. Eau de Cologne- £ Parfúmerie-Fabrik, Glockengasse No. 

4711 gegeniber der Pferdepost von Ferd. Möúhlens, Köln, Vestur-Þýzkalandi, frá 8. 

júlí 1970. (F1. 3). 

Skrás. 1950, nr. 57. Eau de Cologne- £ Parfúmerie-Fabrik, Glockengasse No. 

4711 gegenúber der Pferdepost von Ferd. Möhlens, Köln, Vestur-Þýzkalandi, frá 8. 

júlí 1970. (Fl. 3). 

Skrás. 1950, nr. 58, Bata Handelsaktieselskab, verksmiðjurekendur og kaup- 

menn, Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 8. júlí 1970. 
(F1. 3, 7, 12, 17, 21, 25, 26, 27, 28). 

Skrás. 1950, nr. 62, Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, iðjurekstur, Dansom 

Lane, Hull, Yorkshire, Englandi, frá 14. júlí 1970. (F1. 3). 

Skrás. 1950, nr. 64. Kalamaz0o Ltd., Birmingham, Englandi, frá 21. júlí 1970. 
(Fl. 16). 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Skrás. 1950, nr. 65, N.V. Pope's Draad- en Lampenfabrieken, Keltenstraat 14, 

Venlo, Hollandi, frá 21. júlí 1970. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit, Reykjavík fyrir: Raftæknileg áhöld, 

innlagningar, tæki og vörur, rafmagnsleiðslur fyrir lág- og háspenntan straum, jarð- 
strengi, þræði, loftstrengi, vafningsstrengi, mótstöðuvír, fótórafsellur og fótósellu- 
áhöld; tilfæranlegar rafhlöður; ljósavörur, áhöld, innlagningar og tæki, sérstaklega 
glóðarlampa, leifturljósalampa, afhleðslulampa, fluorescent, kvikasilfurs-eimlampa, 
natriumlampa, neonlampa, neonljós-auglýsingalagnir, rafmagns-kolbogalampa og 
kol, reiðhljólaluktir, afturluktir, vasaljós, hjálpartæki, skrautljósa- og jólatrésljósa- 
búnað, búnað til raflagna, ljósakúlur, ljóskastara, leitarljós, ljósaskerma, áhöld og 

samstæður á sviði rafeindatækni, sérstaklega afhleðslulampa, radiólampa, firðsjár- 

lampa, jafnaralampa, magnaralampa, rafeindageislarör, parta af og hluti til allra 
ofangreindra vara. (Fl. 9, 11). 

Skrás. 1950, nr. 66, N.V. Pope's Draad- en Lampenfabrieken, Keltenstraat 14, 

Venlo, Hollandi, frá 21. júlí 1970. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand, polit, Reykjavík fyrir: Rafmagnstæki; 

tæki til firðljósmyndasíma og firðsjárútvarps; tæki til ritsíma og talsíma með 
þræði og þráðlaust, sérstaklega móttöku tækjasamstæður; afhleðslurör yfirleitt, sér- 
staklega radíólampa; rafmagns-teknisk áhöld og búnað; eðlisfræðileg tæki, búnað 
til upptöku, endurútsendingar og mögnunar hljóma, sérstaklega talvélar og hljóð- 
rita; búnað og tæki til upptöku og sýninga mynda og kvikmynda, í sambandi eða án 
sambands við útbúnað til upptöku, endurútsendingar og mögnunar hljóma; ljós- 
myndaáhöld,, áhöld og efni til framköllunar, myndfestingar, eftirmyndunar, þurrk- 
unar og varðveizlu á ljósmyndafilmum:; ljósatæki, sérstaklega rafmagnslampa; jafn- 
aðarlampa; ljósakúlur, útbúnað (fittings) og ljóskastara, og parta af öllum ofan- 
greindum vörutegunum. (F1. 9, 11). 

Skrás. 1950, nr. 71. Massey — Ferguson Limited, 200 University Avenue, Tor- 
onto, Ontario, Canada, frá 31. júlí 1970. (Fl. 7). 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík.
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Skrás. 1950, nr. 73. N.V. Pope's Draad- en Lampenfabrieken, Keltenstraat 14, 
Venlo, Hollandi, frá 29. ágúst 1970. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík, fyrir: Rafmagnstæki í 
11. flokki (að undanskildum rafmagnsrjómaþeyturum og hlutum til reiðhjóla, 
mótorhjóla, bifreiða, farartækja og flugvéla); ljósatæki, sérstaklega rafmagnslampa, 
ljósakúlur, útbúnað (fittings) og ljóskastara og hluta af öllum ofangreindum vöru- 
tegundum, sem eru í Í1. flokki. 

Skrás. 1950, nr. 78. Bowater Sales Company, Limited, Bowater House, Stratton 
Street, London W. 1., Englandi. (F1. 1, 16). 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1950, nr. 79. Textron, Inc., 10 Dorrance Street, Rhode Ísland, Bandaríkj- 

unum, frá 20 september 1970. (F1. 16). 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Skrás. 1950, nr. 80. SEAGER EVANS £ CO. LIMITEÐ, London, Englandi, frá 

28. september 1970. (Fl. 33). 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1950, nr. 81. Máquinas de Coser Alfa, S.A., Eibar, Spáni, frá 29. septem- 

ber 1970. (Fl. 7). 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 150, nr. 82. Máquinas de Coser Alfa, S.A., Eibar, Spáni, frá 29. septem- 

ber 1970. (Fl. 7). 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 1950, nr. 85, The Andrew Jergens Company, Cincinnati, Ohio, Bandaríkj- 

unum, frá 6. október 1970. (Fl. 3). 
Skrás. 1950, nr. 86, The Andrew Jergens Company, Cincinnati, Ohio, Bandaríkj- 

unum, frá 6. október 1970. (Fl. 3). 
Skrás. 1950, nr. 88. A/S Hellesens, Aldersrogade 6, Kaupmannahöfn, Danmörku, 

frá 23. október 1970. (Fl. 9). 
Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1950, nr. 89. A/S Hellesens, Aldersrogade 6, Kaupmannahöfn, Danmörku, 

frá 23. október 1970. (Fl. 9). 
Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1950, nr. 90. Horrockses (Sales) Limited, Preston, Lancashire, Englandi, 

frá 23. október 1970. (F1. 25). 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1950, nr. 94. Stella Lamp Company Limited, 168/173 High Holborn, Lond- 

on, W.C.1., frá 30. október 1970. (F1. 11). 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Skrás. 1950, nr. 95, Merck £ Co., Inc., iðjurekstur, 126 K, Lincoln Avenue, Rahway, 

New Jersey, Bandaríkjunum, frá 1. nóvember 1970. (Fl. 6). 
Skrás. 1950, nr. 96, American Cyanamid Company, Berdan Avenue, Wayne, 

New Jersey, Bandaríkjunum. (F1. 5). 
Skrás. 1950, nr. 97. Bauer á Cie, 4 Disseldorf 1, Klosterstrasse 30, Þýzkalandi, 

frá 8. nóvember 1970. (F1. 5). 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1950, nr. 103. Aktiebolaget Astra, Apotekarnas Kemiska Fabriker, Söder- 

tálje, Svíþjóð, frá 23. nóvember 1970. (Fl. 5). 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1950, nr. 104. Teledyne Industries, Inc., 1901 Avenue of the Stars, Los 

Angeles, Californiu, Bandaríkjunum, frá 23. nóvember (F1. 7). 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík.



973 Nr. 302. 

Skrás. 1950, nr. 105, Svit, národni podnik, Gottwaldov, Tékkóslóvakíu, frá 24. 

nóvember 1970. (F1. 25). 

Skrás. 1950, nr. 106, Svit, národní podnik, Gottwaldov, Tékkóslóvakíu, frá 241. 

nóvember 1970. (F1. 25). 

Skrás. 1950, nr. 107, Ainslie £ Heilbron (Distillers) Limited Glasgow, Skotlandi, 

frá 5. desember 1970. (Fl. 33). 

Skrás. 1960, nr. 1, A.E.I. Hotpoint Limiled, London, Englandi, frá 4. febr. 

1970. (F1. 7, 9, 11). 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 4, Polyform, Beyer-Olsen og Steffensen, Álesund, Noregi, frá 4. 

febrúar 1970. (Fl. 9, 17, 20). 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 5, VEB Filmfabrik Wolfen, Wolfen Kreis Bitterfeld, A.-Þýzka- 

landi, frá 4. febrúar 1970. (F1. 1, 9, 16). 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 6, VEB Filmfabrik Wolfen, Wolfen Kreis Bitterfeld, A.-Þýzka- 

landi, frá 4. febrúar 1970. (F1. 1, 9, 16). 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 10, Lesonal-Werke, Ghr. Lechler 

Þýzkalandi, frá 8. febrúar 1970. 

Skrás. 1960, nr. 11, Lesonal-Werke, Chr. Lechler 

Þýzkalandi, frá 8. febrúar 1970. 

Skrás. 1960, nr. 12, Lesonal-Werke, Chr. Lechler Sohn, Nachf., Stuttgart, 
Þýzkalandi, frá 8. febrúar 1970. (Fl. 2, 3, 16). 

£ Sohn, Nachf., Stuttgart, 

€ 

€ 

Skrás. 1960, nr. 13, Lesonal-Werke, Chr. Lechler £ Sohn, Nachf., Stuttgart, 

€ 

€ 

€ 

(Fl. 1, 2, 3). 
Sohn, Nachf., Stuttgart, 

(Fl. 2). 

Þýzkalandi, frá 8. febrúar 1970. (Fl. 1, 2, 3, 16). 
Skrás. 1960, nr. 14, Lesonal-Werke, Chr. Lechler Sohn, Nachf., Stuttgart, 

Þýzkalandi, frá 8. febrúar 1970. (Fl. 2). 

Skrás. 1960, nr. 15, Lesonal-Werke, Chr. Lechler Sohn, Nachf., Stuttgart, 

Þýzkalandi, frá 8. febrúar 1970. (Fl. 2). 
Skrás. 1960, nr. 16, Lesonal-Werke, Chr. Lechler Sohn, Nachf., Stuttgart, 

Þýzkalandi, frá 8. febrúar 1970. (F1. 2). 
Skrás. 1960, nr. 18. British-American Tobacco Company Limited, London, Eng- 

landi, frá 8. febrúar 1970. (F1. 34). 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 

Skrás. 1960, nr. 21. Helene Curtis Industries, Inc., 4401, West North Avenue, Chi- 

cago, 111, Bandaríkjunum, frá 11. febrúar 1970. (F1. 3). 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 22. Liggett £ Myers Incorporated, 630 Fifth Avenue, New York, 

N.Y., Bandaríkjunum, frá 11. febrúar 1970. (F1. 34). 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 23. Schenley Industries, Inc., 1290 Avenue of the Americas, New 

York, N.Y., Bandaríkjunum, frá 11. febrúar 1970. (Fl. 33). 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 24. ESKA, národni podnik, Cheb, Tékkóslóvakíu, frá 11. febrúar 

1970. (F1. 12). 
Umboðsmaður: Kristinn Gunnarsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 30, Lipton, Limited, London, Englandi, frá 11. febrúar 1970. 

(F1. 30). 
Skrás. 1960, nr. 32. Larus á Brother Company, 18 South 22nd Street. Richmond, 

Virginia, Bandaríkjunum, frá 15. febr. 1970. (F1. 34). 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
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Skrás. 1960, nr. 35. N.V. Hollandsche Draad- en Kabelfabriek, Amsterdam, Hol- 

landi, frá 15. febrúar 1970. (F1. 9). 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 36, Andrew J. Lockrey, The Lockrey Company, New York, 

Bandaríkjum Norður-Ameríku, frá 15. febrúar 1970. (F1. 4). 
Skrás. 1960, nr. 37. Mido G. Schaeren £ Co. S.A. (Mido G. Sehaeren £ Co. A.G.) 

(Mido G. Schaeren á Co. Ltd.). Biel-Binne, Sviss, frá 15. febrúar 1970. (F1. 14). 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit.,, Reykjavík. 

Skrás. 1960, nr. 38. Arthur Bell £ Sons Limited, Perth, Skotlandi, frá 15. febrúar 

1970. (FI. 33). 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit, Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 39, J. R. Geigy A.G., CH-—-4000 Basel 21, Sviss, frá 15. febr. 1970. 

(F1. 5). 
Skrás. 1960, nr. 46, Ota A/S De forende Havre- og Rismöller, Íslandsbrygge 39, 

2300 Köbenhavn S, Danmörku, frá 192. marz 1970. (Fl. 5, 29, 30, 31, ðd). 

Skrás. 1960, nr. 47, Ota A/S De forende Havre- og Rismöller, Íslandsbrygge 39, 
2300 S, Danmörku, frá 12. marz 1970. (F1. 30). 

Skrás. 1960, nr. 50. British-American Tobacco Company, Limited, London, Eng- 

landi, frá 12. marz 1970. (Fl. 34). 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 52. Trafik- € Vágmárken Aktiebolag, Stokkhólmi, Svíþjóð, frá 

2. april 1970. (Fl. 9, 11, 16). 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 53, Ota A/S De forende Havre- og Rismöller, Islandsbrygge 39, 

2300 S, Danmörku, frá 2. apríl 1970. (F1. 30). 

Skrás. 1960, nr. 54, Alberto-Culver Company, 2525 Armitage Avenue, Melrose 

Park, Illinois 60160, Bandaríkjunum, frá 2. april 1970. (F1. 3). 
Skrás. 1960, nr. 57, Alberto-Culver Company, 2525 Armitage Avenue, Melrose 

Park, Tllinois 60160, Bandaríkjunum, frá 2. apríl 1970. (Fl. 3). 
Skrás. 1960, nr. 58. Ackermann-Göggingen Aktiengesellschaft, Miinchen, Þýzka- 

landi, frá 2. apríl 1970. (Fl. 23). 
Skrás. 1960, nr. 59, J £€ P. Goats Ltd. 155 Vincent Street Glasgow, C 2, Skot- 

landi, frá 2. apríl. 1970. (F1. 23). 
Skrás. 1960, nr. 61. Mead Johnson £ Company, 2404. Pennsylvania Street, Evans- 

ville, Indiana, Bandaríkjunum, frá 28. apríl 1970. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík, fyrir: Smábarna-formúlu-tæðu, 

fullkominn næringarefnaviðbæti í duftformi, lyf og lyfjablöndur. (F1. 5). 
Skrás. 1960, nr. 63. Cluett, Peabodv € Co., Inc., 530 Fifth Avenue, New York 36, 

N.Y., Bandaríkjunum, frá 28. april 1970. (F1. 25). 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl.. Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 65, P. Lorillard Company, New York, Bandaríkjunum, frá 28. 

apríl 1970. (F1. 34). 
Skrás. 1960, nr. 67, Martini £ Rossi S.p.A., 42, Corso Vittorio Emanuale, Turin, 

Ítalíu, frá 28. apríl 1970. (Fl. 33). 
Skrás. 1960, nr. 68, Martini € Rossi S.p.A., 42, Corso Vittorio Emanuale, Turin, 

Ítalíu, frá 28. apríl 1970. (Fl. 32 og 33). 
Skrás. 1960, nr. 70. Ruton N. V. Gravenhase, Hollandi fyrir: Rafmagnsheimilis- 

tæki og áhöld, sérstaklega ryksugur, bónvélar, þvottavélar, þurrkvindur, kaffi- 
kvarnir loftræstitæki, straujárn og blöndunartæki, ísskápa, rafmagnshitunartæki, sér- 
staklega hárþurrkunartæki, hitablásara og hluta af og fylgihluti til allra fyrrnefndra 
vörutegunda, frá 28. apríl 1970. (Fl. 7, 9, 11). 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit, Reykjavík.
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Skrás. 1960, nr. 81, VEB Webstuhlbau Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, Austur- 
Þýzkalandi, frá 1. maí 1970. (F1. 7). 

Skrás. 1960, nr. 85, P. Lorillard Company, New York, Bandaríkjunum, frá ÍS. 
maí 1970. (Fl. 34). 

Skrás. 1960, nr. 86. VEB Kombinat Schlösser und Beschláge Döbeln, 73 Döbeln, 
Schillerstrasse 4—5, Austur-Þýzkalandi, frá 18. maí 1970 (Fl. 6, 16, 26). 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 88, Chrysler Corporation, 341 Massachusetts Avenue, Highland 

  

Park, Michigan 48203, Bandaríkjunum, frá 16. mai 1970. (Fl. 11). 
Skrás. 1960, nr. 89. VEB Reifenkombinat Fúrstenwalde, Fúrstenwalde-Súd 

(Spree), Austur-Þýzkalandi, frá 18. maí 1970. (F1. 12). 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 90. VEB Reifenkombinat Fúrstenwalde, Fúursten-walde-Sid 

(Spree), Austur-Þýzkalandi, frá 18. maí 1970. (Fl. 12). 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, hdl., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 93, Alberto-Culver Company, 2525 Armitage Avenue, Melrose 

Park, Hlinois 60160, Bandaríkjunum, frá 28. maí 1970. (F1. 3, 5). 
Skrás. 1960, nr. 94, Federal-Mogul Corporation, 26555 Northwestern Highway, 

Southfield, Michigan, Bandaríkjunum, 28. maí 1970. (Fl. 7, 8). 
Skrás. 1960, nr. 95, Hans Stróbeck Aktiebolag, Vástergatan 33, 211 21 Malmö, 

Svíþjóð, frá 28. maí 1970. (Fl. J og 5). 
Skrás. 1960, nr. 96. Chemische Fabrik von Heyden, Gesellschaft mit beschránkter 

Haftung, Múnchen, Þýzkalandi, frá 28. maí 1970. (Fl. 5). 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 97, Canadian Schenley Distillers Ltd., 550 Sherbrooke Street 

West, Montreal, Quebec, Kanada, frá 28. maí 1970. (F1. 33). 
Skrás. 1960, nr. 98. Schenley Industries, Inc., 1290, Avenue of the Americas, 

New York, N. Y., Bandaríkjunum, frá 28. maí 1970. (Fl, 33). 

Skrás. 1960, nr. 100, Kovopol narodni podnik, Police nad Metuji, Prag, Tékkósló- 
vakíu, frá 28. maí 1970. (F1. 28). 

Skrás. 1960, nr. 101, Lohmann K.G., Fahr-Rhein, Sambandslýðveldið Þýzkaland, 
frá Í. júní 1970. (F1. 5.). 

Skrás. 1960, nr. 102, Ágústín TRIGO MIRALLES, Valencia, Spáni, frá 1. júní 1970. 
(F1. 32). 

Skrás. 1960, nr. 103, Cooper's Incorporated, Kenosha, Wisconsin, Bandaríkjun- 
um, frá 1. júní 1970. (F1. 25). 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Skrás. 1969, nr. 107. Produils Findus S.A., Avenue de Savoie 5, Vevey, Canton de 

Vaud, Sviss, frá 1. júní 1970. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., fyrir: Súkkulaði, kakaó, karamell- 

ur, konfekt, brjóstsykur, ávaxtamauk, svkurkúlur, tyggisúmmií, pillur og aðrar sykur- 

súkkulaði- eða lakkrísvörur, krydd, majónes, ger, bökunarduft, vanillusykur, síróp, 
hunang, sódavatn, svaladrykki og aðra drykki, hlaupduft, búðingsduft, tómatsósu, 
gúrkur, sultur, næringarefni, þar með taldar niðursuðuvörur, grænmeti, ber og ávexti, 
sósur, ætar olíur og feiti, kaffi, te, innlagningarefni til ljósatækja, skepnufóður, mót- 

unarefni til tannlæknanotkunar og tannfyllingarefni, ofna, eldavélar, hitastilla, mið- 
stöðvarofna, vatnssalernisskálar, þurrkunar- og loftræstingatæki og tilheyrandi 
smurningstæki, loftmiðlunarkerfi, innlagningarefni til bað-, vatnsleiðslu- og sal- 
ernislagna, gufu- og heitavatnskatla, olíukyndingakerfi, hitaleiðsluelement, efni til 
lagningar gufu-, gas- og vatnsleiðsln, kælitæki, þ. á m. kæliskápa fyrir heimili og 
matvælaiðju, efnafræðilegar efnablöndur til skurðlækninga, lyflækninga, handlækn-
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inga og heilsuverndarmarkmiða, varnarefni, efnafræðilegar efnablöndur til útrým- 
ingar jurta og dýra, sótthreinsunarefni, súkkulaðivörur og drykki. 

(Fl. 5, 11, 29, 30, 31, 32). 

Skrás. 1960, nr. 111. E.I. DU PONT DE NEMOURS £ COMPANY, INC., 1007 
Market Street, Wilmington, Delaware, Bandaríkjunum, frá 11. júní 1970. (F1. 2). 

Skrás. 1960, nr. 114. Aktieselskabet Fisker £ Nielsen, Peter Bangs Vej 30, Kaup- 

mannahöfn, Danmörku, frá Í1. júní 1970. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík, fyrir: Vélar, aðallega hrein- 

lætisvélar til nota fyrir utan heimilishald, þar með talið ryksygur, ryksugur, sem 
sjúka vott ryk, bónvélar, skúringavélar og teppahreinsara, áhaldavélar, mótorar (þó 
ekki í ökutæki), þar á meðal alls konar sog- og/eða blástursvélasamstæður, rafala, 

kúplingar og tæki, drifreimar, (þó ekki í ökutæki), stórar landbúnaðarklakvélar, 
áhöld og tæki, vísindaleg, siglingafræðileg, til landmælinga, raffræðileg (hér með 
talin loftskeytaáhöld og tæki), til ljósmyndagerðar, til kvikmyndatöku, og -sýninga 
og sjóntæki og — áhöld (optisk) ásamt tækjum og áhöldum til vigtunar, mælinga, 
merkjasendinga, eftirlits (kontrol), björgunar og kennslu; peninga- og spilapen- 
ingasjálfsala; talvélar, skráningartæki í peningakassa og reiknivélar; slökkvitæki, 
rafmagnshreinlætistæki til heimilisnota, þar á meðal ryksugur, sem sjúga vott ryk, 
bónvélar, skúringavélar og teppahreinsara. (F1. 7, 9). 

Skrás. 1960, nr. 115. Wolff £ Sohn GMBH., Karlsruhe, Þýzkalandi, frá 11. júní 

1970. (Fl. 3). 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 116. Ruhr - Stickstoff Aktiengesellschaft, Bochum, Köningsallee 

21, Þýzkalandi, frá 11. júní 1970. (Fl. 15). 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 120. A/S Apothekernes Laboratorium, Specialpræparater, Harbitz 

Alle e, Oslo, Noregi, frá 18. júní 1970. (F1. 5). 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Skrás. 1960, nr. 121, BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, 
London, Englandi, frá 18. júní 1970. (F1. 34). 

Skrás. 1960, nr. 122. Barnánsens Tekniska AB., Stokkhólmi, Bromma, Svíþjóð, 
frá 18. júní 1970. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík fyrir: Ilmvötn, ilmspíritus, 
fljótandi eða fast (eau de Cologne), ilmpakka og ilmbréf, ilmduft, handsápu, bað- 
salt, þvotta- og ræstunarefni, uppþvottaefni, sápu, sápuduft, ræstiduft, rakkrem, 
raksápu, förðun (smink), andlitspúður, varalit, vangarautt (rouge), augnabrúnalit 

mascara, talkum, húðstrengjandi andlitsvatn, sólbrunavarnarefni, andlitsmaska, svo 
og önnur efni til snyrtingar á tönnum, hári, skeggi, andliti og höndum, soðkjarna 
fyrir ofangreindar vörur, slípunar-, fægingar- og gljáfægingarefni, steiningarefni 
sterkju, skóáburð, loftnæmar olíur, blettavatn og -efni, bleikingarefni, lyfjavörur 
dömubindi, svitapúða, efni til hreinsunar á andrúmslofti, sótthreinsunarefni, fóta- 

snyrtingarefni, meindýra- og meingróðurseyðingarefni. (F1. 3, 5). 

Skrás. 1960, nr. 123. KOPPERS COMPANY, INC., Koppers Building, Pittsburgh, 
Pennsylvania, Bandaríkjunum, frá 18. júní 1970. (F1. 1). 

Skrás. 1960, nr. 124, Moravské zelesárny, národni podnik, Olomoue, Repsín, 
Tékkóslóvakíu, frá 18. júní 1970. (F1. 6). 

Skrás. 1960, nr. 125, Tonak, národni podnik, Novy Jicín, Tékkóslóvakíu, frá 18. 

júní 1970. (F1. 25). 
Skrás. 1960, nr. 126, Algemeine Kunstzijde Unic N. V., Arnhem, Hollandi, frá 

18. júní 1970. (Fl. 6, 11, 13, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27).
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Skrás. 1960, nr. 127. Velamos, národni podnik, Petrow nad Desnov, Tékkósló- 

vakíu, frá 18. júní 1970. (F1. 12). 

Umboðsmaður: Kristinn Gunnarsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 129. Kovopol, národnií podnik, Police and Metuji, Tékkóslóvakiu, 

frá 15. september 1970. (F1. 28). 
Umboðsmaður: Kristinn Gunnarsson, hrl., Reykjavík. 

Skrás. 1960, nr. 132. Wolff £ Sohn Gmbh., Karlsruhe, Þyzkalandi, frá 15. septem- 
ber 1970. (F. 3). 

Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Reykjavik. 
Skrás. 1960, nr. 133. A/S Ferrosan, Blegdamsvej 72, Kaupmannahöfn, Danmörku, 

frá 15. september 1970. (F1. 5). 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 135. Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson, Stockholm 32, Svíþjóð, 

frá 15. september 1970. (F1. 9). 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 136. Glaxo Laboratories Limited, 891--995, Greenford Road, 

Greenford, Middlesex, Englandi, frá 15. september 1970. (Fl. 5). 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Skrás. 1960, nr. 138. American Brands, Ine., 245 Park Avenue, New York, N.ÝY. 

10017, Bandaríkjunum, frá 17. september 1970. (F1. 34). 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 

Skrás. 1960, nr. 140. BEIERSDORF AG. Unnastrasse 48, D 2000 Hamborg 20, 

Þýzkalandi, frá 17. september 1970. (Fl. 5). 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 141. VEB Náhmaschinenwerk Witltenberge, 29 Wittenberge, Bad 

Wilsnacker Strasse 48, A.-Þýzkalandi, frá 17. september 1970. (Fl. 7, 20, 26). 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 142. International Telephone and Telegraph Corporation, 320 

Park Avenue, New York, N.Y., Bandaríkjunum, frá 17. september 1970. (Fl. 9). 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 143. Federal-Mogul Corporation, 26555 Northwestern Highway, 

Southfield, Michigan, Bandaríkjunum, frá 17. september 1970. (F1. 7, 17). 
Skrás. 1960, nr. 145, Velamos, národni podrik, Petrov nad Desnon, Tékkósló- 

vakíu, frá 19. september 1970. (FI. 19). 

Skrás. 1960, nr. 146. Steatit-Magnesia AG, Lauf /Pegnitz, Þýzkalandi, frá 19. sept- 

ember 1970. (F1. 19). 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 143. Federal-Mogul Corporation, 26555 Northwestern Highway, 

frá 29. september 1970. (F1. 7, 9, 11). 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, hdl., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 149, Brown £ Williamson, Tobacco Corporation (Export) Limited, 

London, frá 29. september 1970. (Fl. 34). 
Skrás. 1960, nr. 150. Steatit-Magnesia AG., Lauf/Pegnitz, Þýzkalandi, frá 29. sept- 

frá 29. september 1970. (F1. 19). 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 151. Steatit-Magnesia AG., Lauf/Pegnitz, Þýzkalandi, frá 29. sept- 

ember 1970. (F1. 1, 5, 9, 11, 17, 19 og 21). 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 152, ZAMBON Societá per Azioni, Via Cappuceini 40, Vicenza, 

Ítalíu, frá 29. sept. 1970. (Fl. 5).
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Skrás. 1960, nr. 153. Schenley Distillers, Inc., 1290 Avenue of the Americas, New 

York, N.Y., Bandaríkjunum, frá 29. september 1970. (Fl. 33). 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 154. Schenley Industries, Inc., 1290 Avenue of the Americas, New 

York, N.Y., Bandaríkjunum, frá 29. september 1970. (F1. 33). 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 155, Gala of London Limited, London og Hook Rise, Kingston 

By-Pass, Surbiton, Surrey, Englandi, frá 29. september 1970. (Fl. 3 og 5). 

Skrás. 1960, nr. 156. JR. Geigy A/G., Basel, Sviss, frá 29. september 1970. (F1.5). 
Umboðsmaður: Stefán Thorarensen hf., Laugavegi 16, Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 157. John B. Stetson Company, Delaware, Bandaríkjunum, frá 29. 

september 1970. (Fl. 25). 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 158. John B. Stetson Company, Delaware, Bandaríkjunum, frá 29. 

september 1970. (Fl. 25). 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 159. Aktiebolaget Bofors, Bofors, Svíþjóð, frá 25. október 1970. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (F1. 3 og 5). 
Skrás. 1960, nr. 160. Aktiebolaget Bofors, Bofors, Svíþjóð, frá 25. október 1970. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (Fl. 1 og 19). 
Skrás. 1960, nr. 161. Aktiebolaget Bofors, Bofors, Svíþjóð, frá 25. október 1970. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (F1. 5). 
Skrás. 1960, nr. 162. Aktiebolaget Bofors, Bofors, Svíþjóð, frá 25. október 1970. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (F1. 5). 
Skrás. 1960, nr. 163. Aktiebolaget Bofors, Bofors, Svíþjóð, frá 25. október 1970. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (F1. 5). 
Skrás. 1960, nr. 164. Aktiebolaget Bofors, Bofors, Svíþjóð, frá 25. október 1970. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (Fl. 5). 
Skrás. 1960, nr. 165. Aktiebolaset Bofors, Bcfors, Svíþjóð, frá 25. október 1970. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (Fl. 5). 
Skrás. 1960, nr. 166. Aktieholaget Bofors, Bofors, Svíþjóð, frá 25. október 1970. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (Fl. 5). 
Skrás. 1960, nr. 167. Aktiebolaget Bofors, Bofors, Svíþjóð, frá 25. október 1970. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (F1. 5). 
Skrás. 1960, nr. 168. Aktiebolaget Bofors, Bofors, Svíþjóð, frá 25. október 1970. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (FL 5). 
Skrás. 1960, nr. 169. Aktiebolaget Bofors, Bofors, Svíþjóð, frá 5. nóvember 1970, 

fyrir: Varðveizluefni fyrir trévörur, vefnaðarvörur, skinn, húðir og matvæli, kemisk 
blöndunarefni í vefnað, svo sem: spunaefni, lím- og límupplausnarefni, gljáunar-, 
sterkjunar-, þéttingar- og gagnvætinsarefni, vætu- og jöfnunarefni (egaliserings- 
medel) fyrir vefnaðar-, þvotta- og málmvinnsluiðnað, svo og sem til að blanda í 
gróðursprautunarefni, lökk, fernis og harpix, bæði náttúrleg og tilbúin, syntetiskt 
gúmmí, uppleysandi-, þynnandi-, mýkjandi- og pastinyndunarefni fyrir lökk, fernis, 
harpix og gervimassa, svo og sprengiefni til hernaðarþarfa og annara þarfa. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (F1. 1, 2, 13 og 17). 
Skrás. 1960, nr. 170. Aktiebolaget Bofors, Bofors, Svíþjóð, frá 5. nóvember 1970, 

fyrir: Efni til að vernda trévörur, vefnaðarvörur, skinn, húðir og matvæli, kemisk 
blöndunarefni í vefnað, svo sem spunaefni, lím- og límupplausnarefni, gljáunar-, 

sterkjunar- þéttingar- og gagnvætingarefni, vætu- og jöfnunarefni (egaliseringsmedel) 
fyrir vefnað, þvotta- og málmvinnsluiðnað, svo sem til að blanda í gróðurspraut- 
unarefni, lökk, fernis og harpix, bæði náttúruleg og tilbúin, syntetiskt gúmmí, upp-
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leysandi-, þynnandi-, mýkjandi- og plastmyndunarefni fyrir lökk, fernis, harpix 
og gervimassa, svo og sprengiefni til hernaðarþarfa og annara þarfa. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (FI. 1, 2, 13 og 17). 
Skrás. 1960, nr. 171. Aktiebolaget Bofors, Bofors, Svíþjóð, frá 5. nóvember 1970. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (F1. 5). 
Skrás. 1960, nr. 172. Aktiebolaset Bofors, Bofors, Svíþjóð, frá 5. nóvember 1970. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (F1. 5). 

Skrás. 1960, nr. 173. Aktiebolaget Bofors, Bofors, Svíþjóð, frá 5. nóvember 1970. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (F1. 5). 

Skrás. 1960, nr. 174. Aktiebolaget Bofors, Bofors, Svíþjóð, frá 5. nóvember 1979. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (F1. 5). 
Skrás. 1960, nr. 175. Aktiebolaset Bofors, Bofors, Svíþjóð, frá 5. nóvember 1970. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (Fl. 5). 
Skrás. 1960, nr. 176. Aktiebolaget Bofors, Bofors, Svíþjóð, frá 5. nóvember 1970. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (F1. 5). 
Skrás. 1960, nr. 177. Aktiebolaget Bofors, Bofors, Svíþjóð, frá 5. nóvember 1970. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (F1. 5). 
Skrás. 1960, nr. 178. Aktiebolaget Bofors, Bofors, Svíþjóð, frá 5. nóvember 1970. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík, (F1. 5). 
Skrás. 1960, nr. 179. Aktiebolaget Bofors, Bofors, Svíþjóð, frá 5. nóvember 1970. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (F1. 5). 

Skrás. 1960, nr. 182. Kienzle Apparate GmbH, Villingen, Schwarzwald, Þýzka- 
landi, frá 19. nóvember 1970. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand, polit., Reykjavík. (F1. 9 og 16). 

Skrás. 1960, nr. 183. Aksjeselskapet Freia, Johan Throne Holsts Plass 1, Oslo, 
Noregi, frá 19. nóvember 1970. (Fl. 30). 

Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 184. Aksjeselskapet Freia, Johan Throne Holsts Plass 1, Oslo, 

Noregi, frá 19. nóvember 1970. (F1. 30). 
Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 185. Kellogs Companv, Battle Creek, Michigan 49016, Bandaríkj- 

unum, frá 19. nóvember 1970. (F1. 30). 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 186. Wolff £ Sohn Gmbh., Karlsruhe, Þýzkalandi, frá 19. nóv- 

ember 1970. (Fl. 3). 

Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 187. Budejovický Budvarnarodni podnik, Ceské Budejovice, 

Tékkóslóvakíu, frá 19. nóvember 1970. (F1. 32). 
Umboðsmaður: Kristinn Gunnarsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 190. Girl Cosmetics Limited, Hook Rise, Kingston By-Pass. Sur- 

biton, Surrey, Bretlandi, frá 19. nóvember 1970. (F1. 33). 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 192, Federal-Mogul Corporation, 26555 Northwestern Highway, 

Southfield, Michigan, Bandaríkjunum, frá 21. nóvember 1970. (FI. 7). 

Skrás. 1960, nr. 194. Dewey £ Almv S.A., 1700 Fribourg, Sviss, frá 21. nóvember 
1970. (Fl. 5). 

Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 195. SALVE S.A., 73. Route de Vignettaz, 1703 Fribourg, Sviss, 

frá 21. nóvember 1970. (F1.1,2,3,5, 16, 21, 29, 30, 32). 
Umboðsmaður Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Reykjavík.
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Skrás. 1960, nr. 197. PITNEY-BOWES, Inc., Stamford, Connecticut, Bandaríkj- 

unum, frá 21. nóvember 1970. (Fl. 9, 16). 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit, Reykjavík. 

Skrás. 1960, nr. 198. UNCLE BEN'S, INC., 12000 Westheimer Road, Houston, 

Texas, Bandaríkjunum, frá 21. nóvember 1970. (F1. 30). 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Skrás. 1960, nr. 199. UNCLE BEN'S, INC., 12000 Westheimer Road, Houston, 

Texas, Bandaríkjunum, frá 21. nóvember 1970. (F1. 30). 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavik. 

Skrás. 1960, nr. 200. N.V. Siera Radio, Haag, Hollandi, frá 21. nóvember 1970 

fyrir: Áhöld og vörur til útvarps, sjónvarps, símritunar og talsíma, svo og önnur 

tæki og vörur til fjarskipta, áhöld og vörur til upptöku, endurtekningar og mögn- 

unar hljóms, rafmagnsmælitæki og áhöld, rafeindalampa, raflýsingartæki og vörur, 

þar með taldir reiðhjólarafalar, framljósaluktir, ljóskastarar og afturljós, rafmagns- 

heimilistæki og vélar, sérstaklega kælitæki, ryksugur, straujárn, brauðristar, eldhús- 

hillur (kitchenranges), hitaplötur, hitunartæki, heitavatnsgeyma, uppbvottaáhöld, 

mjólkursuðutæki, þrýstisuðutæki, blöndunartæki, hárþurrkunartæki, saumavélar, 

þvottavélar, sláttar-, burstunar- og fægivélar og áhöld, blásara, hluta af og fylgihluti 

til allra fyrrnefndra vara. (F1. 7, 9, 11). 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 

Skrás. 1960, nr. 202. Plzenský Prazdroj, národni podnik, Plzen, Tékkóslóvakíu, 

frá 26. nóvember 1970. (F1. 32). 
Umboðsmaður: Kristinn Gunnarsson, hrl., Reykjavík. 

Skrás. 1960, nr. 206. Consortium Méditeranéen de Parfumerie S.A., Monaco, frá 

26. nóv. 1970. (F1. 3, 21). 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 

Skrás. 1960, nr. 207. UNCLE BEN'S, ING., 12000 Westheimer Road, Houston, 

Texas, Bandaríkjunum, frá 26. nóvember 1970. (Fl. 30). 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Skrás. 1960, nr. 209. Somer, národni podnik, Teplice, Trnovany, Tékkóslóvakíu, 

frá 26. nóvember 1970. (F1. 7, 9). 

Umboðsmaður: Kristinn Gunnarsson, hrl., Reykjavík. 

Skrás. 1960, nr. 211. ChemischeFabrik von Heyden GmbH. Volkarstrasse 83, 

Minchen, Þýzkalandi, frá 26. nóv. 1970. (F1. 5). 

Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Skrás. 1960, nr. 213. N.V. Philip-Duphar, Apollolaan 151, Amsterdam, Hollandi, 

frá: 3. des. 1970. (Fl. 5). 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 214, Martini £ Rossi S.p.A., 42. Corso Vittorio Emanuale, Turin, 

Ítalíu, frá 3. desember 1970, fyrir: vín, vermouth, líkjöra, lystaukandi drykki, krydd- 
vin, freyðivín, vínblöndur, cockteila, tilbúna drykki, áfenga drykki, síróp, gosdrykki, 
óáfenga drykki. (F1. 32, 33). 

Skrás. 1960, nr. 215. The Cable Makers Association, London, Englandi, frá 3. 

desember 1970. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (Fl. 9). 
Skrás. 1960, nr. 216. The Cable Makers Association, London, Englandi, frá 3. 

desember 1970. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. (F1. 9). 
Skrás. 1960, nr. 218. Clairol Incorporated, 345 Park Avenue, New York, N.Y. 

10022, Bandaríkjunum, frá 3. des. 1970. (F1. 3). 

Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Reykjavík.
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Skrás. 1960, nr. 220. Aksjeselskapet Freia, Johan Throne Holsts Plass 1, Oslo, 

Norge, frá 3. des. 1970. (F1. 30). 

Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Skrás. 1960, nr. 221. Telefonaktiebolaget L M Ericsson, fack, 8—126 11 Stock- 

holm, Svíþjóð, frá 3. desember 1970. 

Umboðsmaður: Johan Rönning hf., Reykjavík. (Fl. 9). 

Skrás. 1960, nr. 222. American Cyanamid Company, Berdan Avenue, Wayne, New 

Jersey, Bandaríkjunum, frá 20. desember 1970. (F1. 5). 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 223. Miloré Limited, Worcester, Englandi, frá 20. des. 1970. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr. Reykjavík. (Fl. 25). 

Skrás. 1960, nr. 224. AMERICAS STANDARD INGC., 40 West 40th Street, New 

York, N.Y. 10018, Bandaríkjunum, frá 20. desember 1970 fyrir: 

Útbúnað fyrir lýsingar, upphitun, gufudrif, matargerð, frystingu, þurrkun, 

loftræstingu, vatnsveitu og hreinlæti. 
Byggingarefni, eðlilegan stein og gervistein, steinlím, kalk, mörtel, gips 

og möl, rör úr leir eða steinlími, vegagerðarefni, malbik, tjöru og jarðbik, flytjan- 

legar byggingar, stein-minnismerki, reykháfsrör. ( Fl. 11, 19). 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit, Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 225. AMERICAS STANDARD INC., 40 West 40th Street, New 

York. N.Y. 10018, Bandaríkjunum, frá 20. desember 1970 fyrir: 
Útbúnað fyrir lýsingar, upphitun, gufudrif, matargerð, frystingu, þurrkun, 

loftræstingu, vatnsveitu og hreinlæti. 

Byggingarefni, eðlilegan stein og gervistein, steinlím, kalk, mörtel, gips 

og möl, rör úr leir eða steinlími, vegagerðarefni, malbik, tjöru og jarðbik, flytjan- 

legar byggingar, stein-minnismerki, reykháfsrör. ( Fl. 11, 19). 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit, Reykjavík. 
Skrás. 1960, nr. 230. Timex Corporation, Middleburg, Connecticut, Bandaríkjun- 

um, frá 20. des. 1970. (F1. 14). 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lösfr., Reykjavík. 

Skrás. 1960, nr. 231. Polva — Nederland N. V., Flevolaan 5, Enkhuizen, Hollandi, 

frá 20. desember 1970. (Fl. 11). 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

TIl. Afmáð vörumerki. 

Samkvæmt 27. gr. laga nr. 47 2. maí 1968 um vörumerki, sbr. 6. mgr. 15. gr. 
reglug. nr. 1 2. janúar 1969 hafa eftirtalin vörumerki verið afmáð úr vörumerkja- 

skránni: 

Skrás. 1920, nr. 12. Alfred Bird £ Sons Limited, Birmingham Englandi. 

Skrás. 1930, nr. 12. CDC Compagnie Generale des Produits Dubonnet Cinzano, 

Société anonyme, 30 avenue Kleber, París 16, Frakklandi. 

Skrás. 1930, nr. 21. Severoceské tukové závody, národín podnik, Ústi vad Leben, 
Tékkóslóvakíu. 

Skrás. 1930, nr. 24. Severoceské tukové závody, národni podnik, Tékkóslóvakíu. 

Skrás. 1930, nr. 39. United States Steel Corporation, Delaware, Bandaríkjunum. 
Skrás. 1950, nr. 4. Metaaldraadlampenfabrik „VOLT“, Tilburg, Hollandi. 

Skrás. 1950, nr. 6. British-American Tobacco Company, Limited, London, Eng- 

landi. 

Skrás. 1950, nr. 9. N.V. Koninklijke Sphinx —- Céramique Maastecht, Hollandi. 
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Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Englandi. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

ríkjunum. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
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1950, nr. 10. Biro Bic Limited, London, Englandi. 

1950, nr. 27. Liftryggingafélagið Andvaka, Reykjavík. 

1950, nr. 

1950 nr. 
1950, nr. 

30. Ackermann-Göggingen AG, Minchen, Þýzkalandi. 
34. Sterling h.f., Reykjavík. 
47. Bemast Limited, London, Englandi. 

1950, nr. 72. International Computers and Tabulators Limited, London, 

1960, 
1960, 
1960, 
1960, 
1960, 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

7. Mogens Fin Stellinger, Khöfn, Danmörku. 

8. Mogens Fin Stellinger, Khöfn, Danmörku. 

20. Shenley Industries Inc., New York, Bandaríkjunum. 

25. General Mills, Ine., Minneapolis, Minnesota, Bandaríkjunum. 
28. O. Johnson á Kaaber h.f., heildverzlun, Reykjavík. 

1960 nr. 29. Jón Bj. Guðmundsson, iðnaður, Reykjavík. 
1960, nr. 31. Amanti h.f., iðnaður, Reykjavík. 
1960, nr. 42. Société Anonyme Rouyer Guillet £ Cie, Saintes, Frakklandi. 
1960, nr. 44. Hydroconic Limited London, Englandi. 
1960, nr. 45. GC. D. C. Compagnie General des Produits Dubonnet—-Cinzano, 

París, Frakklandi. 
1960, 
1960, 
1960, 
1960, 
1960 
1960, 
1960, 
1960, 
1960, 
1960, 
1960, 
1960, 
1960, 
1960, 
1960, 
1960, 
1960, 
1960, 
1960, 
1960, 

1960, 

1960, 

1960, 

1960, 

1960, nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

. Ólafur Hallgrímsson, verzlun, Reykjavík. 

. Centrotex, Prag, Tékkóslóvakíu. 
- H.f. Sápuverksmiðjan Hreinn, Reykjavík. 
- Eska, národni podnik, Cheb, Tékkóslóvakíu. 

. Tækniver, Reykjavík. 
. Mogens Fin Stellinger, Kaupmannahöfn, Danmörku. 

64. Ruton N. V. Gravenhage, Hollandi. 
71. Harpa h.f., Reykjavík. 

Harpa h.f., Reykjavík. 
. Harpa h.f., Reykjavík. 
- Harpa h.f., Reykjavík. 
„ Harpa h.f., Reykjavík. 
- Harpa h.f., Reykjavík. 
. Globus h.f., Reykjavík. 

- Globus h.f., Reykjavík. 
. Vélsmiðjan Dynjandi, Reykjavík. 
. Nærfatagerðin Lilla, Reykjavík. 
. Armour Shirt Company Limited, London, Englandi. 
„ P. Lorillard Company, New York, Bandaríkjunum. 
. Panther Oil £ Grease Mfg. Co., Forth Worth, Texas, Banda- 

- VEB Reifen Kombinat Fúrstenwalde, Þýzkalandi. 
. VEB Reifen Kombinat Fúrstenwalde, Þýzkalandi. 
. KOVOPOL, Palice nad Metnji, Prag, Tékkóslóvakíu. 

104 Choteborské kovodelné závodv, Chotehor, Tékkóslóvakíu. 

105. Contre de Lvophilisation Pharmaceutiques Lvocentre, 
Société Anonyme, Aurillac, Frakklandi. 

Skrás. 1960, nr. 106. N. V. Philip's Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Hollandi. 
Skrás. 1960, nr. 108. Société Alsacienne de Constructions Mecaniques, París, 

Frakklandi. 
Skrás. 

Skrás. 

1960 nr. 

1960, nr. 

113. G. Byrn Company, Kaupmannahöfn, Danmörku. 
117. Koninklijke Verkade Fabrieken, N, V., Zaandam, Hollandi.
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IV. Framsöl. 

Eftirtalin vörumerki hafa verið framseld: 

Vörumerkið nr. 95/1965 til International Distillers and Vintners Limited, Í. York 

Gate, Regents Park, London. N. W. 1., England. 

Vörumerkið nr. 55/1965 til Rothmans of Pall Mall Limited, Weinbergstrasse 79, 

Zúrich, Sviss. 
Vörumerkin nr. 28/1945, 31/1945, 53/1946, 132/1965, 131/1965 og 158/1965 til 

Canada Dry Corporation, 100, Park Avenue, New York, N. Y., Bandaríkin. 

Vörumerkin nr. 59/1962, 60/1962 og 60/1964 til American Cyanamid, Company, 

Wayne, New Jersey, Bandaríkjunum. 

Vörumerkið nr. 39/1966 til General Chemicals and Cosmetics Limited, Sasoon 

House, Shirley Street, Nassau, Bahamaeyjum. 

Vörumerkin nr. 41/1947 og 117/1956 til English Calico Limited, 56 Oxford Street, 

Manchester, Englandi. 
Vörumerkið nr. 122/1966 til Koehring Company, 1701 W. Wisconsin Avenue, 

Millwaukee, Wisconsin, 53201, Bandaríkjunum. 

Vörumerkið nr. 21/1960 til Helene Curtis Industries, Inc., 4401 West North 

Avenue, Chicago, Illinois, Bandaríkjunum. 

Vörumerkið nr. 41/1968 til Aiwa Kabushiki Kaisha, 2—3, 5-chome, Sotokanda, 

Chiyoda-Ku, Tokvo-Tu, Japan. 
Vörumerkið nr. 114/1965 til Parker Hardcastle Limited, 276--278 Forest Road, 

London, Englandi. 
Vörumerkið nr. 32/1958 til Norwich Overseas Inc., 17 Eaton Avenue, Norwich, 

New York 13815, Bandaríkjunum. 

Vörumerkin nr. 305/1965, 16/1966, 296/1967, 72/1968 og 139/1968 til Enka N. V., 

Velperweg 76, Arnhem, Hollandi. 
Vörumerkin nr. 94/1951, 95/1951, 112/1953, 126/1960, 70/1963 og 210/1965, til 

Enka N. V., Velperweg 76, Arnhem, Hollandi. 
Vörumerkin nr. 4/1948 og 62/1952 til Wigglesworth Limited, Peel Street, West- 

houghton, Lancashire, Englandi. 

Vörumerkin nr. 98/1962, 99/1962 og 100/1962 til Bacardi £ Company Limited, 

Aculestrasse 772, Vaduz, Liechtenstein. 
Vörumerkið nr. 56/1947 til English Calico Limited, 56 Oxford Street, Manchester, 

Lancashire, Englandi. 
Vörumerkið nr. 301/1965 til Société Cofic, 10 Quai President Paul Doumer, Cour- 

bevoie, (Hauts-de-Seine), Frakklandi. 
Vörumerkið nr. 88/1964 til Bristol-Myers Company, 345 Park Avenue, New York, 

N. Y., Bandaríkjunum. 
Vörumerkið nr. 32/1958 til Norwich Overseas Inc., 17 Eaton Avenue, Norwich, 

New York 13815, Bandaríkjunum. 
Vörumerkin nr. 225/1960 og 224/1960 til American Standard Inc., e/o West 40th 

Street, New York, Bandaríkjunum. 

Vörumerkið nr. 202/1966 til Ronrico Corporation, 646 Fernandez Juncos Avenue, 

San Juan, Puerto Rico. 
Vörumerkið nr. 203/1966 til Ronrico Corporation, 646 Fernandez Juncos Avenue, 

San Juan, Puerto Rico. 

Vörnmerkin nr. 75/1946 og 76/1946 til Wemcotex Limited, 6/8 Great Marlborough 

Street, Manchester, Englandi. 
Vörumerkið nr. 86/1961 til WEB Kombinat Elektroinstallation Sonderhausen, 

Þýzkalandi.
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Vörumerkin nr. 3/1955 og 2/1955 til Desowag-Bayer Holzshutz, G.m.b.H., Dissel- 

dorf Bismarckstr. 83/86, Þýzkalandi. 

Vörumerkið nr. 89/1970 til Atlantic Uhrenfabrik A/G, Bettlach, Switzerland. 

Vörumerkið nr. 46/1950 til Joseph E. Seagram á Sons, Inc., 375 Park Avenue, 

New York, Bandaríkjunum. 
Vörumerkið nr. 104/1950 til Teledyne Industries, Inc., 1901 Avenue of the Stars, 

Los Angeles, California, Bandaríkjunum. 
Vörumerkin nr. 153/1954 og 154/1950 til Firma Triumph International Aktien- 

sesellschaft, Lenbachplatz 4, Múnchen, Þýzkalandi. 
Vörumerkið nr. 123/1964 til Kaiser Industries Corporation, 300 Lakeside Drive, 

Oakland, California 94612, Bandaríkjunum. 

Vörumerkið nr. 50/1948 til S.A. Chevron Oil Belgium N.V., 166 Avenue Louise, 

Brissel, Belgíu. 
Vörumerkin nr. 2/1951 og 104/1953 til S.A. Chevron Oil Belgium N.V., 166 

Avenue Louise, Brússel, Belgíu. 

Vörumerkið nr. 178/1957 til Filature et Filteries Réunies, Alost, Belgíu, síðan 

framselt til Patons á Baldwins Limited, Lingfield Lane, Darlington, County Durham, 

Englandi. 
Vörumerkið nr. 133/1980 til N.V. Philips-Duphar, Apollolaan 151, Amsterdam, 

Hollandi. 
Vörumerkið nr. 113/1953 til Congoleum Industries Inc., 195 Belgrove Drive, 

Kearny, New Jersey 07032, Delaware, Bandaríkjunum. 
Vörumerkið nr. 58/1946 til Jaguar Cars Limited, Browns Lane, Coventry, 

Warwickshire, Englandi. 
Vörumerkið nr. 231/1964 til AGA Aktiebolas, Lidingö, Svíþjóð. 

Vörumerkin nr. 160/1958 og 161/1958 til VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk 
Ernst Thálmann Suhl, Þýzkalandi. 

Vörumerkin nr. 18/1957, 115/1957, 24/1957 og 23/1957 til VEB Filmfabrik 

Wolfen, 444 Wolfen 1, Austur-Þýzkalandi. 
Vörumerkin nr. 48/1953, 49/1953, 50/1953, 51/1953, 52/1953, 53/1953, 54/1953, 

55,/1953, 163/1963, 164/1968 til Texaco Belgium S.A., 58 Rue Ducale, Brissel, Belgíu. 

Vörumerkið nr. 54/1951 til Varta Aktiengesellschatt, Frankfurt/M., Þýzkalandi. 

Vörumerkið nr. 317/1965 til Desowag-Baver Holzschutz G.m.b.H., Disseldorf, 
Þýzkalandi. 

V. Nafnbreytingar. 

Eigandi vörumerkisins nr. 14/1950 hefur breytt um nafn og heitir nú: Aktie- 
selskahet Laur. Knudsen, Nordisk Elektricitets Selskab, Kaupmannahöfn, Danmörku. 

Eigandi vörumerkjanna nr. 57/1946 og 138/1961 hefur breytt um nafn og 
heitir nú: LRC International Limited, Bilbao House, New Broad Street, London 

EC 2, Englandi. 
Eigandi vörumerkja nr. 10/1960, 11/1960, 12/1960. 13/1960, 14/1960, 15/1960 

og 16/1960 hefur breytt um nafn og heitir nú: Lesonal-Werke Chr. Lechler £€ Sohn, 
Nachf., Stuttgart, Þýzkalandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 86/1946 hefur breytt um nafn og heitir nú: Thorn 
Radio Valves and Tubes Limited, London, Englandi. 

Eigandi vörumerkja nr. 139/1962 og 187/1963 hefur breytt um nafn og heitir 

nú: Toray Kabushiki Kaisha. 
Eigandi vörumerkja nr. 155/1967 og 154/1967 hefur breytt um nafn og heitir 

nú: Tetra Pak International AB, Lund, Svíþjóð. 

Eigandi vörumerkja nr. 14/1957, 15/1957 og 16/1957 hefur breytt um nafn og 

heitir nú: Pfizer Inc., 11 Bartlett Street, Brooklyn, New York, Bandaríkjunum.
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Eigandi vörumerkis nr. 175/1967 hefur breytt um nafn og heitir nú: Endo 

Laboratories Inc., 100 Stewart Avenue, Garden City, New York, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 96/1960 hefur breytt um nafn og heitir nú: Chemische 

Fabrik von Heyden, GmbH, Miúnchen, Þýzkalandi. 

Eigandi vörumerkja nr. 162/1968, 263/1965, 177/1964, 176/1964, 71/1964 og 

138/1962 hefur breytt um nafn og heitir nú: Toray Industries, Inc., No. 2.2-chome 

Nihonbashi-Maromachi, Chuo-Ku, Tokio, Japan. 

Eigandi vörumerkis nr. 56/1930 hefur breytt um nafn og heitir nú: Getty Oil 

Company, 3810 Wilshire, Boulevard, Los Angeles, California, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkja nr. 124/1961 og 86/1960 hefur breytt um nafn og heitir 

nú VEB Kombinar Schlösser und Beschláge Döbeln, 73 Döbeln, Schillerstrasse 14—5, 

A.-Þýzkalandi. 

Eigandi vörumerkja nr. 172/1961, 5/1962 og 189/1962 hefur breytt um nafn og 

heitir nú: VEB Kombinat ZENTRONIK, Weissenseer Strasse 52, Sömerda, Austur- 

Þýzkalandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 315/1966 hefur breytt um nafn og heitir nú: Pfaff 

Haushaltmaschinen GmbH, Karlsruhe, Durlach, Þýzkalandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 202/1960 hefur breytt um nafn og heitir nú: Plzenský 

prazdroj, narodni podnik, Plzen, Tékkóslóvakíu. 

Eigandi vörumerkis nr. 60/1930 hefur breytt um nafn og heitir nú: Gúnter 

Wagner Pelican — Werke, Hannover, Þýzkalandi. 

Eigandi vörumerkja nr. 140/1961, 141/1961 og 142/1961 hefur breytt um nafn 
og heitir nú: VEB Fahrzeug-und Jagdwaffenwerk Ernst Thálmann Suhl, Meininger 

Str. 222, Suhl, DDR, Austur-Þýzkalandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 115/1960 hefur breytt um nafn og heitir nú: Wolff 

€ Sohn GmbH, Karlsruhe, Þýzkalandi. 
Eigandi vörumerkja nr. 2/1939 og 11/1949 hefur breytt um nafn og heitir nú: 

CPC INTERNATIONAL INC., Delaware, International Plaza, Englewood (liffs, 

Bandaríkjunum. 
Eigandi vörumerkis nr. 16/1956 hefur breytt um nafn og heitir nú: National 

Periodical Publications, 909 Third Avenue, New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkja nr. 216/1955 og 230/1960 hefur breytt um nafn og heitir nú: 
Timex Corporation, Middlebury, Connecticut, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkja nr. 263/1966, 2/1960, 102/1966, 64/1964, 24/1967, 219/1966, 

93/1966, 163/1965, 56/1962, 203/1967, 24/1965, 50/1958, 51/1958, 22/1919, 3/1918, 
53/1965, 149/1966, 56/1963, 23/1919, 50/1920, 83/1965, 138/1960, 177/1962, 67/1968, 
279/1968, 92/1966, 5/1921, 2/1960, 8/1961, 118/1967, 91/1966, 244/1967, 12/1963, 
94/1966, 101/1970 og 96/1970 hefur breytt um nafn og heitir nú: American Brands 
Inc., 245 Park Avenue, New York, N.Y. Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkja nr. 120/1945, 129/1945, 135/1945, 157/1947, 158/1947, 116/ 

1948, 112/1958, 113/1958, 114/1958, 115/1958 og 116/1958 hefur breytt um nafn og 
heitir nú: Swift £ Company, 115 West Jackson Boulevard, Chicago, 1ll., Bandaríkj- 

unum. 
Eigandi vörumerkis nr. 211/1960 hefur breytt um nafn og heitir nú: Chemische 

Fabrik von Heyden GmbH, Volkartstrasse 83, Múinchen, Þýzkalandi. 
Eisandi vörumerkis nr. 186/1960 hefur breytt um nafn og heitir nú: Wolff á 

Sohn GmbH, Karlsruhe, Þyzkalandi. 

Eigandi vörumerkja nr. 88/1950 og 89/1950 hefur breytt um nafn og heitir nú: 
A/S Hellesens, Aldersrogade 6, Kaupmannahöfn, Danmörku. 

Eigandi vörumerkis nr. 132/1960 hefur breytt um nafn og heitir nú: Wolff £ 

Sohn GmbH, Karlsruhe, Þýzkalandi.
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Eigandi vörumerkja nr. 19/1967, 127/1967 og 56/1967 hefur breytt um nafn og 
heitir nú: Ashland Oil Inc., 1409 Winchester Avenue, Kentucky, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 76/1930 hefur breytt um nafn og heitir nú: Kooperativa 
förbundet (KF), Stokkhólmi, Svíþjóð. 

Eigandi vörumerkis nr. 41/1944 hefur breytt um nafn og heitir nú: LUFT — 
TANGEE INC., 400 Gotham Parkway, Carlstadt, New Jersey, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 68/1961 hefur breytt um nafn og heitir nú: Lewis 
Woolf Griptight Limited. 

VI. Nytjaréttur. 

Eigandi vörumerkjanna nr. 67/1969, 68/1969, hefur veitt YARDLEY OF LONDON 
LIMITED, Basildon, Essex, nytjarétt þessara vörumerkja hér á landi. 

Eigandi vörumerkisins nr. 150/1969, hefur veitt Verksmiðjunni Dúkur h.., 
Reykjavík, nytjarétt þessa vörumerkis hér á landi. 

Eigandi vörumerkisins nr. 69/1960, hefur veitt SMITH KLINE £ FRENCH 
CANADA LTD., 300 Laurentian Boulevard, Montreal, P. Q., Kanada, nytjarétt þessa 
vörumerkis hér á landi. 

Eigandi vörumerkisins nr. 32/1949, hefur veitt DAKS — SIMPSON LIMITED, 
Stoke Newington Road, London N 16, Englandi, nytjarétt þessa vörumerkis hér á 
landi. 

Eigandi vörumerkisins nr. 63/1969, hefur veitt Bílaleigunni FALUR h.f., Reykja- 
vík, nytjarétt þessa vörumerkis hér á landi. 

Eigandi vörumerkisins nr. 79/1952, hefur veitt W. £ A. Gilbey Limited, Í York 

Gate, Regents Park, London, Englandi, nytjarétt þessa vörumerkis hér á landi. 
Eigandi vörumerkisins nr. 95/1965, hefur veitt Justerini £ Brooks Limited, vin 

og áfengisverzlun, 61, St. James Street, London S.W. 1, Englandi, nytjarétt þessa 
vörumerkis hér á landi. 

Eigandi vörumerkisins nr. 352/1970, hefur veitt SMITH £ NEPHEW SCANDI- 
NAVIR A/S., Skodsborgvej, 2830 Virum, Danmörku, nytjarétt þessa vörumerkis hér 
á landi. 

VII. Gæðamerki 

skrásett árið 1970. 

Skrás. 1970 nr. 11. Skráningard. 20. júlí 1970. 

T 313/1969. Tilkynnt 17. október 1969, kl. 14.00. 

Warenzeichenverbandes Elektrogeráte der Deutschen Demokratischen Republik 
e. V., iðjurekstur, Kombinat VEB Leuchtenbau Leipzig, Riesaer Strasse 64, 705, 

Leipzig, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Gæðamerkið óskast skráð fyrir fl. 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 21. 

(Fl. 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 21). 
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Skrás. 1970 nr. 12. Skráningard. 20. júlí 1970. 

T 314/1969. Tilkynnt 17. október 1969, kl. 14.00. 

  

Warenzeichenverbandes Elektrogeráte der Deutschen Demokratisehen Republik 

e. V., iðjurekstur, Kombinat VEB Leuchtenbau Leipzig, Riesaer Strasse 64, 105, 

Leipzig, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Gæðamerkið óskast skráð fyrir fl. 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 21. 

(F1. 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 21). 

Skrás. 1970 nr. 13. Skráningard. 3. desember 1970. 

T 170/1969. Tilkynnt 26. júní 1969, kl. 11.30. 

  

  

      
Warenzeichenverband der Datenverarbeitungs- und Búromaschinenindustrie der 

DDR e. V., iðjurekstur, Neuwerkstrasse 45—46, Erfurt/Thiringen, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavik. 

Blikkilát; reiknivélar, bæði prentandi og ekki prentandi, vélknúnar, rafknúnar, 

þrýstiloftsknúnar, vökvaknúnar og rafeindavélar, reikningsskriftarvélar, einkum 

ritvélar með reiknibúnaði og reiknivélar tengdar ritvélum; bókhaldsvélar, einkum 

samlagningarvélar og reikningsstöðuvélar með prentbúnaði og pappírsvagni og með 

einum teljara eða fleirum, ritvélar með viðtengdum teljurum, ritvélar með formöt- 

unarbúnaði og töfluskriftarvélar; sjálfvirkar vélar til bókunar, reikningsskriftar og 

uppgjörsskriftar og skráningarkassar; vélar til notkunar í afgreiðslu banka og póst- 

húsa, einkum sparisjóðs- og póstreikningsvélar, sjálfvirkar prófunarvélar og af- 

greiðslukvittunarvélar, frímerkingarvélar, sjálfvirkar frímerkingarvélar, vélar og 

sjálfvirkar vélar til stimplunar frímerkja; gataspjaldavélar og -vélasamstæður, tæki 

til götunar spjalda og borða, segulbandstæki (miðuð við tugakerfisreikning); tæki 

og vélar til að yfirfæra og prófa auglýsingar, safna þeim, vinna úr þeim, breyta þeim 
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og geyma þær; tæki og vélar til að framleiða og lesa tákn og upplýsingar, sem lesa 
má með vélum, og vinna úr þeim; tæki og búnaður til fjarskiptasendingar upplýs- 
inga, einkum til þráðlausrar sendingar og til sendingar simleiðis og/eða með fjarrita, 
móttöku- og sendistöðvar, sem nota tákn og/eða prenta þau; tugakerfisreiknivélar og 
vélasamstæður, vélar, sem vinna úr upplýsingum (= skýrsluvélar), prósessreiknar; 
sjálfvirkar skriftvélar með forritsstýringu eða án hennar, með eða án búnaðar til 
móttöku eða útsendingar með gataborðum, gataborðaspjöldum, segulböndum eða 
segulplötum; tæki og vélar til sjálfvirks merkjalesturs, upplýsingaberar, mæligilda- 
ritar, táknritar og ritar og ritar, sem ekki eru vélknúnir, segulbönd, bókunartæki; raf- 

knúin, rafstatisk og rafeindatæki sem viðbótartæki á skrifstofuvélar, ofantaldar 

vélar, vélasamstæður, áhöld og tæki, einstök eða samtengd og/eða einstakir hlutar 
þeirra; ritvélar, bæði vélknúnar, rafknúnar, rafeindavélar, rafstatiskar, þrýstilofts- 

knúnar og vökvaknúnar sem blindraritvélar, vélar til að rita með breyttu formi og 

leysa úr, frímerkingarvélar, skrifstofuvélar (nema reiknivélar), vinnuhagræðingar- 

búnaður fyrir skrifstofur, einkum hangandi skjalaskrár fyrir vinnuborð og -skápa, 
gjalddaga- eða afgreiðslutímaspjaldskrá, spjaldskrárspjöld, sérstök spjöld fyrir bók- 
unar- og gataspjaldavélar sem og gatabönd, gataborðar, segulborðar, gataspjöld til 
handgötunar og spjaldaleitartæki, segultöflur, tengiborð, stýritöflur, möppur og tæki, 
eyðublöð; burðartöskur og hylki úr leðri, burðartöskur og hylki úr gerviefnum, skrif- 

stofuhúsgögn. (Fl. 6, 9, 16, 18 og 20). 
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HEIÐURSMERKI FÁLKAORÐUNNAR 

Forseti Íslands sæmdi eftirtalda menn heiðursmerki hinnar íslenzku fálkaorðu 

árið 1970. 

I. ÍSLENDINGAR 
1. janúar: 

Steindór Steindórsson, skólameistari, stórriddarakross. 

Brynjólfur Sveinsson, frv. yfirkennari, riddarakross. 
Einar Jónsson, aðalverkstjóri, riddarakross. 
Jón Sigurðsson, hafnsögumaður, riddarakross. 

Kjartan J. Jóhannsson, héraðslæknir, riddarakross. 
Magnús Már Lárusson, háskólarektor, riddarakross. 

Marsellíus Bernharðsson, skipasmíðameistari, riddarakross. 

Regina Þórðardóttir, leikkona, riddarakross. 

Þórarinn Guðmundsson, fiðluleikari, riddarakross. 

22. marz: 

Einar Benediktsson, sendiráðunautur, riddarakross. 

1. maí: 

Jóhann Hafstein, ráðherra, stjarna stórriddara. 

Dr. Jóhannes Nordal, seðlabankastjóri, stjarna stórriddara. 

Eiríkur Briem, framkvæmdastjóri, stórriddarakross.
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19. 

17. 

20. 
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Halldór H. Jónsson, arkitekt, stórriddarakross. 

Halldór Jónatansson, skrifstofustjóri, riddarakross. 

Dr. Gunnar Sigurðsson, yfirverkfræðingur, riddarakross. 
Ingólfur Ágústsson, rekstrarstjóri, riddarakross. 

maí: 
Haraldur Bessason, prófessor, Winnipeg, riddarakross. 

maí: 
Brynjólfur Ingólfsson, ráðuneytisstjóri, riddarakross. 
Baldvin Jónsson, hæstaréttarlögmaður, riddarakross. 
Ingvar S. Pálmason, skipstjóri, riddarakross. 
Haraldur Kröyer, ambassador, stórriddarakross. 

Sigurður Bjarnason, ambassador, stjarna stórriddara. 

júní: 
Þorsteinn Þorsteinsson, fyrrv. hagstofustjóri, stjarna stórriddara. 
Haraldur Jóhannessen, fyrrv. aðalféhirðir, riddarakross. 
Haraldur Pálsson, trésmíðameistari, riddarakross. 

Dr. Róbert A. Ottósson, söngmálastjóri þjóðkirkjunnar, riddarakross. 
Róbert Arnfinnsson, leikari, riddarakross. 

Steinunn Þorgilsdóttir, Breiðabólastað, riddarakross. 

Tómas Þorvaldsson, forstjóri, riddarakross. 

desember: 

Geir Hallgrímsson, borgarstjóri, stjarna stórriddara. 
Steingrímur Jónsson, fyrrv. rafinagnsstjóri, stjarna stórriddara. 
Klemenz Kr. Kristjánsson, frv. tilraunastjóri, stórriddarakross. 

Finnbogi Rútur Þorvaldsson, prófessor, stórriddarakross. 
Gunnar Björnsson, ræðismaður, stórriddarakross. 

Friðrik Einarsson, dr. med. yfirlæknir, riddarakross. 

Ólöf Pálsdóttir, ambassadorsfrú, riddarakross. 

Oddný Thorsteinsson, ráðuneytisstjórafrú, riddarakross. 

Il. ERLENDIR RÍKISBORGARAR. 
janúar: 
Jorge Bebiano Correia do Amaral Coimbra, forstjóri, Lissabon, stórriddara- 

kross með stjörnu. 

janúar: 

Francisco Sainz Trueba, ræðismaður, Bilbao, stórriddarakross. 

Leif Dundas, aðalræðismaður, Lissabon, stórriddarakross. 

Jaime Chacon Urquijo, aðalræðismaður, Madrid, stórriddarakross. 

janúar: 
Jean Strauss, ambassador Frakklands, stórkross. 

Marz: 

Jörgen Balthazar-Christensen, frv. sendiráðunautur við sendiráð Dana, Rvík, 

riddarakross. 
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22. marz: 

Harald Tveterás, ríkisbókavörður, Ósló, stórriddarakross. 

Klaus Egse, tónskáld, Ósló, stórriddarakross. 

Sylvan Marshall, lögfræðingur, Washington, stórriddarakross. 

10. apríl: 
James K. Penfield, fyrrv. ambassador Bandaríkjanna á Ísl., stórkross. 

12. apríl: . 
Juan Serrat v Valera, ambassador Spánar á Ísl. stórkross. 

1. maí: 

Charles Keith Willey, framkvstjóri, U.S.A., riddarakross. 

19. mai: . 

Knut Getz Wold, bankastjóri, Ósló, stórriddarakross. 
Svend Andersen, þjóðbankastjóri, Kaupmannahöfn, stórriddarakross. 

29. mai: 
Henning Thomsen, fyrrv. ambassador Þýzkalands á Ísl., stórkross. 

5. júni: 
Roger Hackney, framkvæmdastjóri, New York, riddarakross. 

8. júni: 
Jul Lág, rektor, Ási í Noregi, stórriddarakross. 

7. júlí: 
Dr. J. H. van Roijen, fv. ambassador Hollands, stórkross. 

8. ágúst: 
Dr. Marcel Mart, efnahags- og samgönguráðherra Luxemburg, stóriddara- 
kross með stjörnu. 

10. ágúst: 
Halford-McLeod, fyrrv. ambassador Bretlands, stórkross. 

Prófessor Ture G. Johannisson, Gautaborg, stórriddarakross. 

28. ágúst: 
Reymond Petit, fv. sendiráðsritari í franska sendiráðinu, riddarakross. 

2. september: 
H. H. Ingrid Drottning Danmerkur, stórkross. 
H. K. T. Henrik Danaprins, stórkross. 
Trampe, K. C. greifi, hirðstallari, Kaupmannahöfn, stórkross. 
Olufsen, M. O. konungsritari, Kaupmannahöfn, stórkross. 
Wolff, E. H. generallöjtnant, Kaupmannahöfn, stórkross. 

Fisher, Paul, dr. jur., ráðuneytisstjóri, Kaupmannahöfn, stórkross. 
Kronmann, Birger O., ambassador Dana á Íslandi, stórkross. 
Hartling, Paul, utanríkisráðherra Danmerkur, stórkross. 

Jörgensen, Ulf Gabel, siðameistari, Kaupmannahöfn, stórriddarakross með 

stjörnu.
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Jessen, Ulf, ofursti, kammerherra, Kaupmannahöfn, stórriddarakross með 
stjörnu. 
Jörgensen, S. G., hallarstjóri, kammerherra, Kaupmannahöfn, stórriddara- 
kross með stjörnu. 
Hammershaimb, V. U., ambassador, Kaupmannahöfn, stórriddarakross með 

stjörnu. 
Madsen, Niels, ráðuneytisstjóri, Kaupmannahöfn, stórriddarakross með 
stjörnu. 
Olsen, Bernhard, ambassador, Kaupmannahöfn, stórriddarakross með stjörnu. 
Willumssen, Kjeld, protokollmeistari, Kaupmannahöfn, stórriddarakross 
með stjörnu. 
Möller, Mærsk MeKinney, forstjóri, Danmörku, stórriddarakross með stjörnu. 
Stangerup, Hakon, dr. phil., prófessor, Danmörku, stjarna stórriddara. 
Koch, Agnete, frú, Kaupmannahöfn, stórriddarakross. 
Thomsen, Kaj Strárup, kontorchef, Kaupmannahöfn, stórriddarakross. 
Christensen, Peter Martensen, lögreglustjóri, stórriddarakross. 

Ulrichsen, Carl Ernst, kontorchef, Kaupmannahöfn, stórriddarakross. 
Tage-Jensen, Asger, ríkisskógavörður, Kaupmannahöfn, stórriddarakross. 
Kvist, Hans, biskup, Roskilde, stórriddarakross. 

Hoppe, Ivar, forstjóri, Odense, stórriddarakross. 
Ljörring, H. B., major, Danmörku, riddarakross. 
Törslöv, Per, orlogskapteinn, Danmörku, riddarakross. 

Heuser, L., major, Danmörku, riddarakross. 
Kam, J. T., orlogskapteinn, Danmörku, riddarakross. 
Fogh-Andersen, H., major, Danmörku, riddarakross. 

Bardenfleth, Birte, ekspeditionssekretær, Danmörku, riddarakross. 

Porsdal, J. H., sekretær, Danmörku, riddarakross. 

Troen, N. H. Pedersen, fyrsti hirðbryti, Danmörku, riddarakross. 

Brank, Kaj, rationaliseringschef, Danmörku, riddarakross. 

Jelsbak, Jens, borgarfulltrúi, prófastur, Danmörku, riddarakross. 

Nielsen, Emil Bech, ráðhúsráðsmaður, riddarakross. 

Hansen, Peter, forstjóri Danmörku, riddarakross. 

Östergáard-Nielsen, H. B. dr. theol., dómprófastur, Danmörku, riddarakross. 
Lönborg, J. C. Mathiesen, lögreglustjóri, Danmörku, riddarakross. 
Christensen, H., lögreglustjóri, Danmörku, riddarakross. 
Nielsen, Georg, Kriminalkommissær, Danmörku, riddarakross. 
Weiböl, L. E. G., flugvallarstjóri, Danmörku, riddarakross. 
Ryberg, Per, ekspeditionsskekretær, Danmörku, riddarakross. 
Prehn, Mogens, ekspeditionssekretær, Danmörku, riddarakross. 
Adamsen, Aase, fuldmægtis, Danmörku, riddarakross. 
Jönsson, A. C., fuldmægtis, Danmörku, riddarakross. 
Kragh-Schwarz, E. J., sóknarprestur, Danmörku, riddarakross. 
Ludvigsen, Sven, ritstjóri, Danmörku, riddarakross. 
Lunding, N. C. major, Danmörku, riddarakross. 
Deruginsky, Wladimir, major, Danmörku, riddarakross. 
Tietze, Jens Vilhelm, major, Danmörku, riddarakross. 
Feldstedt, Holger Otto, major, Danmörku, riddarakross. 

október: 
Valentine, Howard Guy, forstjóri, Sussex, Engl., riddarakross. 
Bayerschmidt, Carl F., prófessor, N. Y., U. S. A., riddarkross.
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Östern, Björn Frode, 1. sendiráðsr. norska sendiráðsins, riddarakross. 

Frederiksen, Frank, flugmaður, Kanada, riddarakross. 

13. október: 

Hadden Jr., Mayo A., aðmíráll, U. S. A., stórriddarakross með stjörnu. 

Ringseth, Kaare, aðalræðismaður, Rio de Janeiro, riddarakross. 

Hovston, Daniel Douglas, aðalræðismaður, Buenos Aires, riddarkross. 

30. október: 

Sandoz, Henry, kvikmyndastjóri, París, riddarakross. 

Bengtson, Erling Blöndal, prófessor, cellóleikari, Kaupmannahöfn, stórridd- 
arakross. 

d. desember: 

R. C. di S. Michele, fv. ambassador Ítalíu, stjarna stórriddara. 

Helge Rafsum, dómari, Noregi, stórriddarakross. 
Poul P. M. Pedersen, ljóðskáld, Danmörku, riddarakross. 

Olsen, Sonia, ambassadorsfrú, Danmörku, riddarakross. 

Naschitz, Peter Gad, ræðismaður Tel Aviv, riddarakross. 

Okazaki, Kunitoshi, aðalræðismaður Tokíó, riddarakross. 

Nr. 304. 

EINKALEYFI 

Hinn 10. febrúar 1970 var Etablissement Pal, Vaduz, Heiligkreuz 181, Lichten- 

stein, veitt einkaleyfi nr. 694 á neti til að setja utan um bjúgu og kjötmeti. 
Hinn 10. febrúar 1970 var Charlos Salvador Fernandes Diez de Sollano, og Carlos 

de Sollano Y Ortega, Ave. Monteviedo 209, Mexico City, Mexico, veitt einkaleyfi nr. 
695 á aðferð og tæki til mjölvinnslu. 

Hinn 13. febrúar 1970 var Rhöne — Poulenc S. A., 22 Avenue Montaigne, París, 

Frakklandi, veitt einkaleyfi nr. 696 á aðferð við framleiðslu á phenthiazine afleiðslu- 
efnum. 

Sama dag var Cooper MeDougall £ Robertson Limited, Berkhampstead, Hert- 
fordshire, Englandi, veitt einkaleyfi nr. 697 á aðferð til framleiðslu á lífrænum 
fosfórefnasamböndum. 

Hinn 16. febrúar 1970 var J. R. Geigy A. G., Schwarzenwaldaile 25, Basel, Sviss, 
veitt einkaleyfi nr. 698 á lyfi til útrýmingar á illgresi. 

Sama dag var Jean-Philipe Crouzet, 128, Boulevard Malesherbes, París, Frakk- 

landi, veitt einkaleyfi nr. 699 á endurbótum á höfuðbúnaði til verndar gegn kulda og 
vondu veðri. 

Sama dag var Christiania Portland Cementfabrik, Oslo, Noregi, veitt einkaleyfi 
er nr. 700 á dýrafóðri er inniheldur protein. 

Hinn 20. marz 1970 var Commissariat a PEnergie Atomique, 29. rue de la 
Federation, París 15, Frakklandi, veitt einkaleyfi nr. 701 á gleri með fosfórsambönd- 

um Í mælitæki fyrir gammageisla og hita neutrónum. 

Sama dag var Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, vormals Meister Lucius 
á Brúning, 6230 Frankfurt, Þýzkalandi, veitt einkaleyfi nr. 709, fyrir aðferð til fram- 
leiðslu á benzolsulfonyl þvagefnum. 

Sama dag var International Business Machines Corporation, New York, N. Y., 
Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 703 á útbúnaði til að haga mismunandi stafabili 
á ritvélum.
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Hinn 20. marz 1970 var Conzino Riotinto of Australia Limited, 95. Collins Street, 
Melbourne, Victoria, Ástralíu og Commonwealth Seientific and Industrial Research 
Organization, 314 Albert Street, East Melbourne, Victoria, Ástralíu, veitt einkaleyfi 

nr. 704 á aðferð við framleiðslu á áli og álmálmblöndu. 

Hinn 22. marz 1970 var Conzino Riotinto of Australia Limited, 95, Collins Street, 

Melbourne, Victoria, Ástralíu og Commonwealth Seientific and Industrial Research 

Organization, 814, Albert Street, Victoría, Ástralíu, veitt einkaleyfi nr. 705 á aðferð 

við framleiðslu á áli og álmálmblöndum úr álcloride. 

Sama dag var Badische Anilin- £ Soda-Fabrik Aktiengesellschaft, Ludwigshafen 
am Rhein, Þýzkalandi, veitt einkaleyfi nr. 706 á aðferð til framleiðslu á lífrænum 
froðuefnum, sem þola hita. 

Hinn 24. marz 1970 var Marine Construction £ Design Co., 2300 West Com- 
modore Way, Seattle, Washington, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 707 fyrir 

aðferð og tæki fyrir hraðfrystingu matvæla. 

Hinn 25. marz 1970 var Institut för Schiffbau, 6. Lange Strasse, Rostock, Þýzka- 

landi, veitt einkaleyfi nr. 708 fyrir fiskvinnslutæki. 

Hinn 25. marz 1970 var Institut fúr Schiffbau, 6 Lange Strasse, Rostock, Þýzka- 

landi, veitt einkaleyfi nr. 709 á tæki til að flytja fisk meðan á vinnslu stendur. 

Sama dag var Institut fúr Schiffbau, 6. Lange Strasse, Rostock, Þýzkalandi, 

veitt einkaleyfi nr. 710 á fiskvinnslutæki. 

Sama dag var Institut fúr Schiffbau, 6. Lange Strasse, Rostock, Þýzkalandi, 
veitt einkaleyfi nr. 711 á tæki til að flytja fisk í gegnum og hagræða honum í fisk- 
vinnsluvélum. 

Sama dag var Institut fir Schiffbau, 6. Lange Strasse, Rostock, Þýzkalandi, 
veitt einkaleyfi nr. 712 á tæki til að flytja fisk í gegnum og hagræða honum í fisk- 
vinnsluvélum. 

Hinn 11. maí 1970 var Pechiny, Compagnie de Produits Chinsigues et Electro- 
metallurgiques, 23 rue Balzac, París, Frakklandi, veitt einkaleyfi nr. 713 á loftræstri 

byggingu til framleiðslu á áli með rafgreiningum. 
Sama dag var Montecatini, Soc. Gen. per PIndustria Mineraria £ Chimica, 18. 

via F. Turati og Guiseppe de Varda, 8. via San Sisto-Milano, Ítalíu, veitt einka- 
leyfi nr. 714 á aðferð til enduruppbyggingar á vissu millibili á útnotuðum anóðum 
með bræðslulagar-rafgreiningu úr efnasamsetningu, sem verkar rafleysandi með út- 

notanlegri anóðu, endurbyggjanlegri anóðu og ofni til bræðslulagarrafleysingar. 
Hinn 8. júlí 1970 var International Business Machines Corporation, Armonk, N. 

Y., Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 715 á búnaði á ritvélar með stafabili, sem 
afmarkast af breidd táknanna. 

Hinn 8. júlí 1970 var Seperic, Ryfstrasse 196, Morat, Canton de Fribourg, Sviss, 
veitt einkaleyfi nr. 716 á aðferð til framleiðslu á brennisteini. 

Sama dag var Seperic, Ryfstrasse 196, Morat, Canton de Fribourg, Sviss, veitt 

einkaleyfi nr. 717 á endurbótum á og varðandi ný pyridazone afleiðsluefni og að- 
ferð til framleiðslu slíkra efna. 

Sama dag var Liggett £ Myers Tobacco Company, 630 Fifth Avenue, New York, 
N. Y., Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 718 á síu fyrir tóbaksreyk. 

Hinn 9. júlí 1970 var Buckman Laboratories Inc., 1256 North MeLean Boulevard, 
Memphis, Tennessee 38108, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 719 á aðferð til að 
framleiða efnablöndur, er innihalda lífrænt thioevanate og 2 hydroxv alkyl úr 
lífrænu thiolsulfonic sýru. 

Hinn 23. september 1970 var Porter Engineering Company Limited, Denton 
Street, Carlilse, Englandi, og Stanley Divison of Culzen, Brackenlands, Wigton, Eng-
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landi og William Gordon Dixon of the Laythes, Kirkbride, Carlisle, Englandi, veitt 
einkaleyfi nr. 720 á endurbótum á eða í sambandi við dreifara fyrir fljótandi efni. 

Hinn 24. september 1970 var Farbwerke Hoeehst Aktiengesellschaft vormals 
Meister Lucius £ Brúning, Brúningstrasse 45, Frankfurt M., Þýzkalandi, veitt einka- 
leyfi nr. 721 á aðferð til framleiðslu benzensulfonyl-þvagefna. 

Sama dag var Farbwerke Hoechst Aktiengesellschart, vormals Meister Lucius, 
€ Brúning, Briningstrasse 45, Frankfurt M., Þýzkalandi, veitt einkaleyfi nr. 722 á 
aðferð til framleiðslu benzensulfonyl-þvagefna. 

Hinn 28. sept. 1970 var Ezra Levin, 1109 W. University Ave., Champaign County, 
IHlinois 61820, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 723 á aðferð til að verka nýtt kjöt 
og nýjan fisk. 

Sama dag var Contre de Recherches et de Fabrications, Neuilly-sur-Seine, Frakk- 

landi, veitt einkaleyfi nr. 724 á segulmagnaðri sprengju. 
Hinn 28. september 1970, var Runtal Holding Co., S. A., Glarus, Sviss, veitt einka- 

leyfi nr. 725 á aðferð til að framleiða miðstöðvarofna, svo og á miðstöðvarofnum, 
framleiddum með þessari aðferð. 

Sama dag var Schweizerische Aluminium A. G., Chippis, Kanton Wallis, Sviss, 

veitt einkaleyfi nr. 726 á gerilsneyðingarhæfum umbúðum. 
Sama dag var Astra Nutrition AB., Mölndal 1, Svíþjóð, veitt einkaleyfi nr. 

727 á aðferð til vinnslu á lífrænum efnum úr fiski eða fiskúrgangi. 
Sama dag var Astra Nutrition, Mölndal 1, Svíþjóð, veitt einkaleyfi nr. 728 á 

aðferð og tæki til óslitinnar vinnslu feitiefnaríkra lífrænna efna. 
Hinn 29. september 1970 var Ezra Levin, 1109 West University Avenue, Champaign 

County, Illinois 61820, Bandaríkjunum veitt einkaleyfi nr. 729 á aðferð og tæki til að 
aðskilja fitu úr vefjum. 

Hinn 30. september 1970 var Trio Fabrikker A/S., De forenede Laase- og 
Beslagsfabriker, Strandg. 120, Stavanger, Noregi veitt einkaleyfi nr. 730 á tæki til 
að beita öngla á línu. 

Hinn 30. september 1970 var Joseph John Lorant, Crosswood House, Matham 
Road, East Molesey, Englandi, veitt einkaleyfi nr. 731 á endurbótum á eða varð- 
andi úðun vökva. 

Sama dag var AB. Helios Kemisk-tekniska fabriker, Stokkhólmi, Svíþjóð, veitt 
einkaleyfi nr. 732 á sótthreinsandi hörundshreinsiefni. 

Sama dag var E. 1. Du Pont de Nemours and Co., Wilmington, Delaware, Banda- 
ríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 733 á aðferð og tæki til að frysta matvæli. 

Sama dag var Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius 
á Bröning, 6230 Frankfurt (M) Hoechst Þýzkalandi, veitt einkaleyfi nr. 734 á að- 
ferð til að framleiða suffonylurinefni eða sölt af þeim. 

Sama dag var Rhone — Poulenc S. A., 22. Avenue Montaigne, París 8, Frakk- 
landi, veitt einkaleyfi nr. 735 á framleiðslu pyrrole aukaafurða. 

Sama dag var Les Forges de Zeebrugse S. A., 145, rue Bellenayv, Herstal-les- 
Liége, Belgíu, veitt einkaleyfi nr. 736 á blokkum af eldflangaeldsneyti, sem brenna 
fullkomulega og greiðlega, og aðferð til að framleiða þær. 

Hinn 18. nóvember 1970 var Societe de Produits Chimiques d'Aubv, 46 rue 
Jecques Dulud, Neuilly-sur-Seine, Frakklandi og Societe Anonvme des Etablisse- 
ments Brissonneau et Lots 1. rue Bellier Nantes, Loire Atlantique, Frakklandi, veitt 
einkaleyfi nr. 737 á endurbótum á aðferð til útbreiðslu og vinnslu á eggjahvítuefna- 
ríkum matvælum sérstaklega Hl nota í fiskiðnaði. 

Sama dag var Schweizerische Aluminium SG, Ghippis, Sviss, veitt einkaleyfi nr. 
738 á strengsteypumóti fyrir stengur með ferhyrndu þversniði. 

Sama dag var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Libeck, Geninerstrasse
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249, Þýzkalandi, veitt einkaleyfi nr. 739 á aðferð og tæki til þess að framleiða bein- 

laus fiskflök. 

Sama dag var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Löbeck, Geninerstrasse 

249, Þýzkalandi, veitt einkaleyfi nr. 740 á aðferð og tæki til þess að opna afturhluta 
kviðar fisks. 

Sama dag var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Libeck, Geninerstrasse 

249, Þýzkalandi, veitt einkaleyfi nr. 741 á fiskflökunarvél með hryggskurðarhnif, 
kviðskurðarhníf, kviðbeinshníf og milli þeirra tilheyrandi stýringum. 

Sama dag var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Lúbeck, Geninerstrasse 
249, Þýzkalandi, veitt einkaleyfi nr. 742 á aðferð og tæki til að flytja fisk fullsjálf- 

virkt af fiskvinnsluvélum. 
Sama dag var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Libeck, íeninerstrasse 

249, Þýzkalandi, veitt einkaleyfi nr. 743 á aðferð og tæki til þess að framleiða fisk- 
flök án kviðbeina. 

Sama dag var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Lúbeck, Geninerstrasse 
249, Þýzkalandi, veitt einkaleyfi nr. 744 á aðferð til þess að opna kviðarhol á óslægð- 
um fiski. 

Sama dag var The Colonial Treasurer Incorporated, Colony of Hong Kons, Hong 
Kong, veitt einkaleyfi nr. 745 á tæki til þess að opna togvörpur. 

Hinn 19. nóvember 1970 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Lúbeck 
Geninerstrasse 249, Þýzkalandi, veitt einkaleyfi nr. 746 á aðferð og tæki til þess að 
fjarlægja gellur og innyfli úr fiski á vélrænan hátt. 

Sama dag var Gotlands Andelsslakteriforening U. P. A., Kung Magnus vág 16, 
Visby, Svíþjóð, veitt einkaleyfi nr. 747 á aðferð og tæki til þess að flá dýraskrokka. 

Hinn 20. nóvember 1970 var Astra Nutrition AB., Mölndal, Svíþjóð, veitt einka- 
leyfi nr. 748 á aðferð til að framleiða bragð- og lyktarlaust að mestu affitað eggja- 
hvítuefni úr fiski. 

Sama dag var Deutsche Tafelglas AG. Detag, Firth, Þýzkalandi, veitt einkaleyfi 
nr. 749 á aðferð til þess að líma millilista í tvöföldum eða margföldum glerrúðum 
við rendur glersins. 

Sama dag var Simonsen £ Mustad A/S., Strandgaten 31, 3190 Horten, Noregi, 
veitt einkaleyfi nr. 750 á bergmálsmælingatæki fyrir skip. 

Sama dag var Universal Machinery £ Services Limited, Viceroy Works, Law- 
field Road, Leeds 12, Englandi, veitt einkaleyfi nr. 751 á brennsluofni fyrir rusl. 

Sama dag var Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, vormals Meister Lucius 
€ Brúnins, 6230 Frankfurt (M) Hoechst, Þýzkalandi, veitt einkaleyfi nr. 752 á að- 
ferð til að framleiða benzensulfonylurinefni. 

Sama dag var Nils Anders Lennart, Wikdahl, Djursholm, Svíþjóð, veitt einka- 
leyfi nr. 753 á aðferð til að breyta kjarnorku í vélræna orku svo og tæki til að fram- 
kvæma það. 

23. nóvember var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Lúbeck, Geninerstrasse 
249, Þýzkalandi, veitt einkaleyfi nr. 754 á færitæki fyrir fisk eða fiskflök til að 
ákveða hvernig roðhliðin skal snúa. 

Sama dag var Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, vormals Meister Lucius 

€ Briining 6230 Frankfurt (M) Hoechst, Þýzkalandi veitt einkaleyfi nr. 755 á fram- 
leiðslu benzensulfonvl-þvagefna. 

Sama dag var Farbwerke Hochst Aktiengesellschaft, vormals Meister Lucius 
€ Brúning, 6230 Frankfurt (M) Hocchst, Þýzkalandi, veitt einkaleyfi nr. 756 á fram- 
leiðslu benzensulfonyl-þvagefna. 

Sama dag var Badische Anilin- £ Soda-Fabrik Aktiengesellsehaft, Ludwigs-
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hafen/RBhein, Þýzkalandi veitt einkaleyfi nr. 757 á aðferð til framleiðslu bruna- 
varnaefna úr alkalisilikatefni, sem innihalda vatns- og trefjaefni. 

Sama dag var Les Forges de Zeebrugge S. A., 146 rue Bellenay, Herstal-les- 
Liége, Belgíu, veitt einkaleyfi nr. 758 á endurbótum á eða í sambandi við flug- 
hreyfil, sem gengur fyrir eldsneyti í formi púðurs. 

Sama dag var Pechiney-Compagnie de Produits Chimiques et Electrometal- 
lurgiques, 23 rue Balzac, París 8, Frakklandi, veitt einkaleyfi nr. 759 á lyfti- 

bjálka fyrir raflagningarker. 
Sama dag var Börge Martins, 65 Nörre Farimagsgade, Kaupmannahöfn, Dan- 

mörku, veitt einkaleyfi nr. 760 á snúanlegu verkfæri. 
Hinn 24. nóvember 1970 var Badische Anilin- £ Soda-Fabrik Aktiengesells- 

chaft, Ludwigshafen/Rhein, Þýzkalandi, veitt einkaleyfi nr. 761 á óeldfimu mót- 
unarefni úr termó-plasti. 

Sama dag var International Standard Electric Corporation, 320 Park Avenue, 
New York 22, New York, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 762 á sveiflukerfi 

sem er fasabundið. 
Sama dag var International Electric Corporation, 320 Park Avenue, New York 

22, New York, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 763 á fasaskynjara. 

Hinn 30. nóvember 1970 var Pechiney-Compagnie de Produits Chimiques et 
Eleetrometallurgiques, 23 rue Balzac, 25 París, Frakklandi, veitt einkaleyfi nr. 764 

á vél til að steypa og hlaða upp stöngum. 
Hinn 1. desember 1970 var Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, vormals 

Meister Lucius £ Bröning, 6230 Frankfurt (M) Hoechst, Þýzkalandi, veitt einka- 
leyfi nr. 765 á aðferð til að framleiða benzenesulfonyl-þvagefni. 

Hinn 18. desember 1970 var Trio Maskinindustri A/S, De forenede Norske 

Laase og Beslagsfabriker, Stavanger, Noregi, veitt einkaleyfi nr. 766 á aðferð til að 
flaka fisk og tækjum til að framkvæma aðferðina. 

Hinn 18. desember 1970 var Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals 
Meister, Lucius-Brúnins, 6230 Frankfurt/Main, Þýzkalandi, veitt einkaleyfi nr. 767 

á aðferð til að framleiða benzsensulfonyl-þvagefni. 
Hinn 21. desember 1970 var Bjarni Haftor Lökvik, Lars Guttormsengt. 68, Kristi- 

anssund, Noregi, veitt einkaleyfi nr. 768 á fyrirkomulagi á skilrúmsborðum til að 
mynda skilrúm í fiskibátum og þess háttar. 

Hinn 21. desember 1970 var Nordisecher Mashinenbau Rud. Baader, Geninerstrasse 

249, Liibeck, Þýzkalandi, veitt einkaleyfi nr. 769 á aðferð og tækjum til að hrað- 
þurrka efni úr jurta- og dýraríkinu. 

Nr. 305. 

EMBÆTTI, SÝSLANIR M. M. 

1969: 
10. júní var Kolfinna Þorfinnsdóttir skipuð kennari við Barnaskóla Neskaup- 

stað frá 1. september 1969 að telja. 

16. s. m. var Guðmundur Gíslason skipaður kennari við Laugalandsskóla í Holt- 
um frá Í. sept. 1969 að telja. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við Mýrarhúsaskóla frá 1. sept 1969 að 
telja: Andrea Sigurðardóttir, Oddný Eyjólfsdóttir og Marteinn Jóhannsson. 

S. d. var Bergur Felixson skipaður skólastjóri Barna- og miðskólans á Blöndu- 
ósi frá 1. sept. 1969 að telja.
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25 s.m. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við Barnaskóla Vestmannaeyja frá 1. 
sept 1969 að telja: Inga Þórarinsdóttir, Jóna Ólafsdóttir og Sigurður Jónsson. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við Barnaskóla Akraness frá 1. sept. 
1969 að telja: Guðmundur Hermannsson og Rögnvaldur Einarsson. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við Barnaskóla Keflavíkur frá 1. sept. 
1969 að telja: Bjarnfríður Jónsdóttir og Sigurbjörg Halldórsdóttir. 

30. s. m. var Arnheiður Eggertsdóttir skipuð kennari við Barnaskóla Húsavíkur 
frá 1. sept. 1969 að telja. 

4. júlí var Guðmundur Magnússon skipaður skólastjóri Breiðholtsskóla í 
Reykjavík frá 1. sept. 1969 að telja. 

S. d. var Anton V. Jóhannsson skipaður skólastjóri Heimavistarskóla Lýtings- 

slaðarskólahverfis frá 1. sept. 1969 að telja. 
S. d. var Jón Á. Gissurarson skipaður skólastjóri Gagnfræðaskóla Austurbæjar 

frá 1. sept. 1969 að telja. 
1. ágúst var Guðrún Pétursdóttir skipuð kennari við Barna- og unslingaskól- 

ann á Hvolsvelli frá 1. sept. 1969 að telja. 
S. d. var Rósa Aðalsteinsdóttir skipuð kennari við Barnaskóla Vestur-Evja- 

fjallaskólahverfis frá 1. sept. 1969 að telja. 

S. d. var Þóra Eggertsdóttir skipuð kennari við Barnaskólann á Hvammstanga 

frá 1. sept. 1969 að telja. 
8. s. m. voru eftirtaldir kennarar skipaðir kennarar við Barnaskóla Ólafsfjarð- 

ar frá 1. sept. 1969 að telja: Kári Ólfjörð Nývarðsson og Rögnvaldur Möller. 
S. d. var Jón Þór Jónsson skipaður kennari við Gagnfræðaskólann í Ólafsfirði 

frá 1. sept. 1969 að telja. 
11. s. m. var Snorri Þór Jóhannesson, B.A., skipaður kennari við Héraðsskól- 

ann í Reykholti frá 1. sept. 1969 að telja. 
13. s. m. var Kristín Oddsdóttir skipuð kennari við Barnaskólann á Ísafirði frá 

1. sept. 1969 að telja. 
S. d. voru Aðalgeir Aðalsteinsson os Kristjana Halldórsdóttir skinuð kennarar 

við barnaskóla Akureyrar frá 1. sept. 1969 að telja. 

S. d. var Rósa B. Blöndals skipuð kennari við Barna- og unglingaskólann á 

Laugarvatni frá 1. sept. 1969 að telja. 
14. s. m. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við Barnaskóla Garðaskólahverfis 

frá 1. sept. 1969 að telja: Ari V. Ragnarsson, Ellert B. Sigurbjörnsson, Guðmundur 
Norðdahl og Sisrún Guðmundsdóttir Löve. 

S. d. voru Ingibjörg Gísladóttir og Snjólaug Anna Sigurjónsdóttir skipuð kenn- 
arar við Skóla Ísaks Jónssonar frá 1. sept 1969 að telja. 

15. s. m. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við Barnaskólann á Varmá í Mos- 
fellssveit frá 1. sept. 1969 að telja: Sigríður Steinunn Axelsdóttir, Klara Klænssdóttir, 

Ásgerður Tónsdóttir og Birgir D. Sveinsson. 

S. d. var Óskar Magnússon skipaður skólastjóri Gagnfræðaskólans við Lauga- 

læk í Reykjavík frá 1. sept. 1969 að telja. 

19. s. m. var Sigrún Jónína Einarsdóttir skipuð kennari við Barnaskólann á 
Egilsstöðum frá Í. sent. 1969 að telja. 

21. s. m. var Friðbjörn Benónýsson skipaður skólastjóri Austurbæjarskólans í 

Reykiavík frá 1. sept. 1969 að telja. 
S. d. var Kjartan Bjarnason skipaður kennari við Barna- og unglingaskólann 

á Evrarbakka frá 1. sept. 1969 að telja. 
25. s. m. var Björg Sigurðardóttir skipuð kennari við Barna- og unglingaskólann 

í Austur-Evjafjallaskólahverfi frá 1. sept. 1969 að telja. 
S. d. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við barnaskóla Reykjavíkur frá |. sept. 
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1969 að telja: Ásta Hannesdóttir, Bára Kjartansdóttir, Erna Guðmundsdóttir, Guð- 
ríður Sveinsdóttir, Guðrún G. Björnsdóttir, Guðrún M. Sveinsdóttir, Gunnar Halldórs- 

son, Herdís Oddsdóttir, Hrefna Ingimarsdóttir, Jóhann Þórarinsson, Jóhanna Karls- 

dóttir, Jóhanna Ögmundsdóttir, Júlíus Sigurbjörnsson, Kolfinna Bjarnadóttir, Sig- 
ríður Jónsdóttir, Sigríður Pétursdóttir, Sigrún Sighvatsdóttir, Sigurður Dagsson, Val- 
gerður Hrólfsdóttir, Þórhallur Runólfsson, Þórhildur Jónasdóttir og Þórunn Árna- 

dóttir. 

27. s. m. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við barnaskóla Kópavogs frá 1. sept. 
1969 að telja: Eva Sóley Rögnvaldsdóttir, Helga Kristín Möller, Minnie Eggerts- 
dóttir, Ólöf Rafnsdóttir, Guðlaug Kristófersdóttir og Haraldur Erlendsson. 

S. d. var Hallfreður Örn Eiríksson, cand. mag., skipaður starfsmaður Handrita- 
stofnunar Íslands frá 1. sept. 1969 að telja til að vinna að söfnun þjóðlegra fræða á 
vegum stofnunarinnar. 

Í. sept. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við gagnfræðaskóla Reykjavíkur frá 
1. sept. 1969 að telja: Anna Kristjánsdóttir, Einar Guðmundsson. Ingibjörg Valdi- 

marsdóttir, Jón Ásbjörnsson og Páll V. Sigurðsson. 

S. d. voru Ólöf Jónsdóttir og Sólveig Erlendsdóttir skipaðar kennarar við Æfinga- 
og tilraunaskóla Kennaraskóla Íslands frá 1. sept. 1969 að telja. 

3. s. m. voru María Kjeld og Ragna Þórðardóttir skipaðar kennarar við Heyrn- 
leysingjaskólann í Reykjavík frá 1. sept. 1969 að telja. 

4. s.m. var Hrefna Markan Harðardóttir skipuð kennari við Barnaskóla Stykkis- 
hólms frá 1. sept. 1969 að telja. 

S. d. var Friðrik R. Guðmundsson skipaður kennari við Barnaskólann og Gagn- 

fræðaskólann í Stykkishólmi frá |. sept. 1969 að telja. 
8. s. m. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við barnaskóla Hafnarfjarðar frá 1. 

sept. 1969 að telja: Guðmundur Sveinsson, Guðrún Einarsdóttir, Guðrún Leifsdóttir, 

Sigurður R. Símonarson, Véný Lúðvíksdóttir og Vilborg Þorfinnsdóttir. 
12. s. m. voru Einar Rafn Haraldsson og Stefán Aðalsteinsson skipaðir kenn- 

arar við barnaskóla Akureyrar frá |. sept. 1969 að telja. 

S. d. var Arnheiður Jónsdóttir skipuð kennari við Barnaskóla Húsavíkur frá 
1. sept. 1969 að telja. 

S. d. var Guðjón E. Jónsson skipaður skólastjóri Barna- og unglingaskólans 
á Hallormsstað frá 1. sept. 1969 að telja. 

S. d. var Sigurður Björnsson skipaður kennari við Heimavistarskólann í Nesja- 
skólahverfi frá 1. sept. 1969 að telja. 

S. d. var Sigurlaug Sigurðardóttir skipuð kennari við Kvennaskólann í Reykja- 
vík frá 1. sept. 1969 að telja. 

15. september var Magnús V. Magnússon skipaður til þess að vera ambassador 

í Brasilíu frá 1. október 1969 að telja. 
17. s. m. var Guðrún Elín Klemenzdóttir skipuð kennari við Barnaskóla Dalvíkur 

frá 1. sept. 1969 að telja. 
229. s. m. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við barnaskóla Reykjavíkur frá 1. 

sept. 1969 að telja: Björk Thomsen, Unnur Jónsdóttir og Sigurður Guðmundsson. 

S. d. var Rannveig Káradóttir skipuð kennari við skóla sagnfræðastigsins í 
Reykjavík frá 1. sept. 1969 að telja. 

6. október 1969 var Lilja Sveinsdóttir skipuð skólastjóri Barna- og unglinga- 
skólans í Búðardal frá 1. sept. 1969 að telja. 

9. s. m. var Hallgrímur Sveinsson skipaður kennari við Barna- og unglingaskól- 
ann á Þingeyri frá 1. sept. 1969 að telja. 

15. s. m. var Unnur O. Jónsdóttir skipuð kennari við Kvennaskólann í Reykja- 
vík frá 1. sept. 1969 að telja.
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19. nóvember var Rúnar Þorvarðarson skipaður kennari við Barnaskóla Grinda- 
víkur frá 1. sept. 1969 að telja. 

9. desember var María Finnsdóttir, hjúkrunarkona skipuð til að vera forstöðu- 
kona aðalsótthreinsunardeildar ríkisspítalanna, og tók hún við starfinu frá og með 
1. janúar 1970. 

15. desember var Árni Tryggvason, ambassador Íslands í Þýzkalandi, skipaður 
til þess að vera jafnframt ambassador Íslands í Sviss og Japan. 

17. desember voru eftirtaldir menn skipaðir í nefnd til þess að gera tillögur um 
stofnun menntaskóla á Ísafirði: Birgir Thorlacius, ráðuneytisstjóri, formaður, Jón 

Páll Halldórsson, framkvæmdastjóri, Gunnlaugur Jónasson, bóksali, Guðni Guðmunds- 

son, yfirkennari, Björn Bjarnason, dósent, Brynjólfur Sigurðsson, viðskiptafræðing- 
ur, og Höskuldur Jónsson deildarstjóri. 

S. d. voru eftirtaldir menn skipaðir í Rannsóknaráð ríkisins, skv. 1. nr. 64/1965, 
um rannsóknir í þágu atvinnuveganna: 

Samkvæmt tilnefningu Búnaðarfélags Íslands: 
Dr. Halldór Pálsson, búnaðarmálastjóri, og Ólafur E. Stefánsson, nautgriparæktar- 

ráðunautur, varamaður. 
Samkvæmt tilnefningu Efnahagsstofnunarinnar: 
Jónas H. Haralz, bankastjóri, og Bjarni Br. Jónsson, forstöðumaður, varamaður. 
Samkvæmt tilnefningu Fiskifélags Íslands: 
Ingvar Vilhjálmsson, útgerðarmaður, og Einar Guðfinnsson, útgerðarmaður, 

varamaður. 
Samkvæmt tilnefningu Tðnaðarmálastofnunar Íslands: 
Sveinn Björnsson, framkvæmdastjóri, og Þórir Einarsson, viðskiptafræðingur, 

/aramaður. 
Samkvæmt tilnefningu háskólaráðs: 
Magnús Magnússon, prófessor, dr. Sigurður Þórarinsson, prófessor og dr. Þor- 

steinn Sæmundsson, stjarnfræðingur. Varamenn: Dr. Guðmundur Sigvaldason, jarð- 
efnafræðingur, dr. Steingrímur Baldursson, prófessor, og Þorbjörn Sigurgeirsson, 

prófessor. 
Samkvæmt tilnefningu Orkuráðs: 
Jakob Gíslason, orkumálastjóri, og Guðmundur Pálmason, verkfræðingur, vara- 

maður. 
18. desember var Gunnari Thoroddsen veitt lausn frá embætti ambassadors Ís- 

lands í Danmörku og Tyrklandi frá 31. desember 1969 að telja. 
S. d. var Haraldur Kröver skipaður til þess að vera ambassador Íslands í Svi- 

þjóð og Finnlandi frá 1. janúar 1970 að telja. 
S. d. var Páll Gíslason, læknir, skipaður yfirlæknir við handlækningadeild Land- 

spítalans frá 1. maí 1970 að telja. 
13. desember var gefið út veitingabréf handa síra Brynjólfi Gíslasyni fyrir Staf- 

holtsprestakalli í Mýraprófastsdæmi. 
Jón Samsonarson, mag. art., og Stefán Karlsson, mag. art. voru skipaðir sérfræð- 

ingar við Handritastofnun Íslands frá 1. janúar 1970 að telja. 
30. desember var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir., Ólafi Friðriki 

Bjarnasyni, til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var gefið út leyfisbréf handa cand. pharm., Guðmundi Hallgrímssyni, til 

þess að mega kalla sig lyfjafræðing og starfa sem slíkur hér á landi. 
S. d. var gefið út veitingabréf handa síra Tómasi Sveinssyni fyrir Norðfjarðar- 

prestakalli í Suður-Múlaprófastsdæmi. 
S. d. var Hafsteini Hafsteinssyni veitt lausn frá embætti lögreglustjóra í Bol- 

ungarvík.
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31. desember var Agnari Kl. Jónssyni, ambassador, veitt lausn frá störfum í orðu- 
nefnd og Pétur Thorsteinsson, ráðuneytisstjóri, skipaður í nefndina í hans stað til 11. 

september 1974. 
S. d. var Árni Snævarr skipaður til þess að vera ráðuneytisstjóri iðnaðarráðu- 

neytisins frá 1. janúar 1970 að telja. 
S. d. var Eggert Þ. Briem, lækni, veitt héraðslæknisembættið í Hofsóshéraði frá 

15. febrúar 1970 að telja. 
S. d. var Björn Hermannsson skipaður deildarstjóri í fjármálaráðuneytinu frá 

1. janúar 1970. 
S. d. var Höskuldur Jónsson skipaður deildarstjóri í fjármálaráðuneytinu frá 

1. janúar 1970. 
S. d. var Kristján Thorlacius skipaður deildarstjóri í fjármálaráðuneytinu frá 

1. janúar 1970. 

1970: 
Einar Arnalds hæstaréttardómari hefur verið kjörinn forseti Hæstaréttar frá 1. 

janúar 1970 að telja til ársloka 1971. Logi Einarsson hæstaréttardómari var kjörinn 
varaforseti til sama tíma. 

6. janúar var Valgeir Ársælsson, fulltrúi í viðskiptaráðuneytinu, skipaður deild- 
arstjóri Í sama ráðuneyti frá 1. janúar 1970 að telja. 

S. d. var Tómas Á. Tómasson skipaður til þess að vera skrifstofustjóri utan- 
ríkisráðuneytisins frá 1. janúar 1970 að telja. 

Samkvæmt ákvörðun forsætisráðherra 6. janúar 1970 hefur heilbrigðis- og trygg- 
ingarmálaráðherra falið ráðuneytisstjóra félagsmálaráðuneytisins, Hjálmari Vil- 
hjálmssyni, jafnframt að veita heilbrigðis- og trvggingamálaráðuneytinu forstöðu 
fyrst um sinn. 

6. janúar var dr. Gísli Blöndal skipaður hagsýslustjóri ríkisins frá 1. janúar 1970. 
S. d. var Hjálmar Vilhjálmsson skipaður ráðuneytisstjóri, Hallgrímur Dalberg 

og Jón S. Ólafsson deildarstjórar í félagsmálaráðuneytinu frá 1. janúar 1970. 
7. janúar var Einar Vilhjálmsson skipaður varðstjóri við tollgæzluna í Reykja- 

vík frá 1. desember 1969. 
S. d. var Einar Torfason skipaður varðstjóri við tollgæzluna í Reykjavík frá 

1. desember 1969. 
S. d. var Þorbjörn Ásbjörnsson skipaður varðstjóri við tollgæzluna í Reykja- 

vík frá 1. desember 1969. 
S. d. var Ólafur A. Jónsson skipaður varðstjóri við tollgæzluna í Reykjavík frá 

1. desember 1969. 
S. d. var Jón Strandberg skipaður varðstjóri við tollgæzluna í Reykjavík frá 

1. desember 1969. 
9. janúar var Þórhallur Ásgeirsson skipaður ráðuneytisstjóri, Björgvin Guð- 

mundsson og Stefán Gunnlaugsson deildarstjórar í viðskiptaráðuneytinu. 
S. d. var Ingibjörgu Böðvarsdóttur, lvfjafræðingi, veitt lvfsöluleyfið í Breið- 

holtshverfi T og IT í Reykjavík, og Steingrími Kristjánssyni, lyfsala, Siglufirði, veitt 
lyfsöluleyfið í Árbæjarhverfi í Reykjavík. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Bergi Bjarnasyni, héraðsdómslögmanni, 
til málflutnings við Hæstarétt. 

S. d. var Halldór V. Sigurðsson, löggiltur endurskoðandi, skipaður ríkisendur- 

skoðandi frá 1. janúar 1970. 
S. d. voru Árni Árnason, Guðmundur Magnússon, Jón Ólafsson og Sigurjón 

Ágústsson skipaðir deildarstjórar í ríkisendurskoðuninni frá 1. janúar 1970. 
12. janúar 1970 var síra Sigurður S. Haukdal, Bergþórshvoli, skipaður til þess 

að vera prófastur í Rangárvallaprófastsdæmi frá 1. janúar 1970 að telja.
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S. d. var Baldur Guðvinsson skipaður fulltrúi við embætti skattstjórans í Norð- 
urlandsumdæmi eystra, Akureyri, frá 1. janúar 1970. 

14. janúar var Sigurður Bjarnason skipaður til þess að vera ambassador Íslands 
í Danmörku. 

S. d. voru Jón Thors og Ólafur W. Stefánsson skipaðir deildarstjórar í dóms- 
og kirkjumálaráðuneytinu frá 1. janúar 1970 að telja. 

Eftirtaldir menn hafa verið skipaðir í húsfriðunarnefnd samkvæmt 26. gr. þjóð- 
minjalaga nr. 52/1969 frá 14. janúar 1970 að telja: 

Þór Magnússon, þjóðminjavörður, sem er formaður nefndarinnar, Hannes Davíðs- 
son, arkitekt, skv. tilnefningu Bandalags íslenzkra listamanna, Páll Líndal, borgar- 

lögmaður, skv. tilnefningu Sambands ísl. sveitarfélaga, Hörður Ágústsson, skóla- 
stjóri og Þorsteinn Gunnarsson, arkitekt, án tilnefningar. Skipunartími nefndar- 
innar er 4 ár. 

Hinn 16. janúar var Brynjólfi Ingólfssyni veitt embætti ráðuneytisstjóra í sam- 
sönguráðuneytinu frá 1. janúar 1970. 

S. d. var Ólafi Steinari Valdimarssyni veitt embætti deildarstjóra í samgöngu- 
ráðuneytinu frá 1. janúar 1970. 

19. janúar var gefið út leyfisbréf handa Ásgeiri B. Ellertssyni, lækni, til þess 
að mega starfa sem sérfræðingur í taugalækningum. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir., Guðmundi Sigurðssyni, 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

19. janúar 1970 var gefið út leyfisbréf handa Skúla G. Johnsen, cand. med. et 

chir., til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d. afhenti Magnús V. Magnússon landstjóra Kanada trúnaðarbréf sitt til þess 

að vera ambassador Íslands í Kanada. 
22. janúar var gefið út leyfisbréf handa Ólafi Erni Arnarssyni, lækni, til þess 

að mega starfa sem sérfræðingur í þvagfæralækningum. 
S. d. var Björn Steenstrup skipaður aðalræðismaður Íslands í Gautaborg. 
23. janúar var Karl Ólafsson skipaður vélstjóri á tollbát frá 1. janúar 1970. 
26. janúar var gefið út leyfisbréf handa Valdimar Hansen, lækni, til þess að 

mega starfa sem sérfræðingur í svæfingum og deyfingum. 
27. janúar voru eftirtaldir menn skipaðir deildarstjórar í utanríkisráðuneytinu: 

Birgir Möller, Einar Benediktsson, Eiríkur Benedikz, Hannes Jónsson, Hörður Helga- 
son, Ingvi Ingvarsson, Páll Ásg. Tryggvason, Sigurður Hafstað og Þorleifur Thorla- 
cius frá 1. janúar 1970 að telja. 

S. d. var Agnar Kl. Jónsson, ambassador Íslands í Noregi, skipaður til þess að 
vera jafnframt ambassador Íslands í Póllandi, Tékkóslóvakíu, Ítalíu og Ísrael. 

S. d. var Pétur Eggerz, ambassador, skipaður til þess að vera protocollmeistari 
utanríkisráðuneytisins og til að gegna jafnframt öðrum sérstökum störfum í utan- 
ríkisþjónustunni frá 1. janúar 1970 að telja. 

S. d. var Árni Þ. Árnason skipaður til þess að vera skrifstofustjóri iðnaðarráðu- 
neytisins frá 1. janúar 1970 að telja. 

S. d. var Jóhannes Guðfinnsson, fulltrúi í iðnaðarráðuneytinu, skipaður deildar- 
stjóri Í sama ráðuneyti frá Í. janúar 1970 að telja. 

Hannesi Jónssyni, deildarstjóra í utanríkisráðuneytinu, hefur verið falið að 
segna störfum sem varafastafulltrúi Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum og ræðis- 
maður við aðalræðismannsskrifstofuna í New York frá 1. febrúar 1970 að telja. 

4. febrúar var gefið út leyfisbréf handa Ólafi Gunnlaugssyni, lækni, til þess 
að mega starfa sem sérfræðingur í lyflækningum með meltingarsjúkdóma sem undir- 
grein.
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S. d. var gefið út leyfisbréf handa Jóhanni Gunnari Þorbergssyni til þess að 
mega starfa sem sérfræðingur í lyflækningum. 

11. febrúar 1970 var Jón Sigurpálsson, lögfræðingur, skipaður fulltrúi í félags- 
málaráðuneytinu frá 1. marz 1970 að telja. 

13. febrúar var Birgir Thorlacius skipaður ráðuneytisstjóri í menntamálaráðu- 
neytinu frá Í. janúar 1970. 

16. febrúar var Óskar Magnússon skipaður skólastjóri Barna- og unglingaskól- 
ans á Eyrarbakka frá 1. janúar 1970 að telja. 

18. febrúar var Paul Sveinbjörn Johnson skipaður til þess að vera ræðismaður 
Íslands í Chicago. 

19. febrúar afhenti Haraldur Kröyer Hans Hátign Gústav VI Adolf konungi 
Svía trúnaðarbréf sitt til þess að vera ambassador Íslands í Svíþjóð. 

20. febrúar var Hermanni J. Ásgeirssyni veitt leyfi til að mega stunda tann- 
lækningar hér á landi. 

S. d. var Hauki F. Filippussyni veitt leyfi til að mega stunda tannlækningar 
hér á landi. 

S. d. var Sigurði Þórðarsyni veitt leyfi til að mega stunda tannlækningar hér á 
landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Braga Ásgeirssyni til þess að mega stunda 
tannlækningar hér á landi. 

S. d. var Vladimir Gavrilovic skipaður aðalræðismaður Íslands í Belgrad. 
S. d. var Þorkell Gíslason skipaður lögreglustjóri í Bolungarvík. 
27. febrúar voru eftirtaldir kennarar skipaðir við Iðnskólann í Reykjavík frá 1. 

janúar 1970 að telja: Ágúst B. Karlsson, Ásgeir Guðmundsson, Ásmundur Jóhanns- 
son, Gunnar Magnússon, Óltar Eggertsson, Sigfús Sigurðsson, Sólon Lárusson og 
Stefán Stefánsson. 

S. d. var Karl Benediktsson skipaður skólastjóri heimavistarskólans í Hlað- 
gerðarkoti í Mosfellssveit frá 1. janúar 1970 að telja. 

Einari Benediktssyni, deildarstjóra í utanríkisráðuneytinu, hefur verið falið að 
gegna störfum sem fastafulltrúi Íslands hjá Fríverzlunarsamtökum Evrópu (EFTA) 
með aðsetri í Genéve frá 1. marz 1970 að telja. 

2. marz var gefið út leyfisbréf handa Bergi Guðnasyni, lögfræðingi, til mál- 
flutnings fyrir héraðsdómi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Birni Þ. Guðmundssyni, lögfræðingi, til mál- 
flutnings fyrir héraðsdómi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Hreini Sveinssyni, lögfræðingi, til málflutn- 
ings fyrir héraðsdómi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Guðmundi L. Jóhannessyni, lögfræðingi, til 
málflutnings fyrir héraðsdómi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Sigurði Halli Stefánssyni, til málflutnings fyrir 
héraðsdómi. 

3. marz var gefið út leyfisbréf handa Reinhold Kristjánssyni, lögfræðingi, til 
málflutnings fyrir héraðsdómi. 

4. marz var Jón Ævar Karlsson skipaður kennari við skóla gagnfræðastigsins í 
Reykjavík frá 1. september 1969 að telja. 

5. marz afhenti Sigurður Bjarnason Danakonungi trúnaðarbréf sitt til þess að 
vera ambassador Íslands í Danmörku. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir., Gunnlaugi B. Geirssyni, til 
þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

Hinn 10. marz s. 1. afhenti Árni Tryggvason Japanskeisara trúnaðarbréf sitt 
sem ambassador Íslands í Japan.
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12. marz var gefið út leyfisbréf handa Grétari Ólafssyni, lækni, til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í handlækningum með sérstöku tilliti til brjóstholshand- 
lækninga. 

S. d. var Alan J. Hofheimer skipaður til þess að vera ræðismaður Íslands í Nor- 
folk. 

13. marz var Árni Þór Jónsson skipaður yfirdeildarstjóri yfir Bréfapóststofu 
Póststofunnar í Reykjavík. 

S. d. var Guðmundur Kr. Ólafsson skipaður skattendurskoðandi 1 við embætti 
skattstjóra Vesturlandsumdæmis, Akranesi, frá 1. apríl 1970. 

Utanríkisráðuneytið hefur ákveðið, að frá og með 15. marz 1970, skuli sendi- 

ráð Íslands í Bonn annast fyrirsvar Íslands gagnvart Evrópuráðinu. Frá sama tíma 
verður Árni Tryggvason, ambassador, fastafulltrúi Íslands hjá Evrópuráðinu, en 
Þorleifur Thorlacius, sendiráðunautur, vara-fastafulltrúi. 

15. marz var Henrik Sv. Björnsson, ambassador, veitt lausn frá störfum fasta- 

fulltrúa Íslands hjá Evrópuráðinu frá 15. marz 1970. 

18. marz var Edward Frederiksen skipaður til þess að vera heilbrigðisráðunautur 
við Heilbrigðiseftirlit ríkisins frá og með 1. apríl 1970 að telja. 

20. marz var Leif Dundas veilt viðurkenning sem aðalræðismanni Íslands í 
Lissabon. 

S. d. var frú Frida Christensen veitt viðurkenning sem vararæðismanni Íslands 
í Herning á Jótlandi. 

23. marz var gefin út löggilding fyrir Guðrúnu Ólafsdóttur, cand. mag., til þess 
að vera dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á norsku og úr og á ensku. 

S. d. var Hannes Trausti Bjarnason skipaður Þbifreiðaeftirlitsmaður í Vestfjarða- 
umdæmi frá 1. apríl 1970. 

S. d. var Ingólfur H. Þorsteinsson skipaður bifreiðaeftirlitsmaður í Norðurlands- 
umdæmi, frá 1. apríl 1970. 

S. d. var Tryggvi Pálsson skipaður bifreiðaeftirlitsmaður við bifreiðaeftirlit 
ríkisins í Reykjavík frá 1. apríl 1970. 

S. d. var Ómar Sigurður Zophoníasson skipaður bifreiðaeftirlitsmaður við bif- 
reiðaeftirlit ríkisins í Reykjavík frá 1. apríl 1970. 

S. d. var Ásgeir Friðjónsson skipaður fulltrúi við lögreglustjóraembættið í 
Reykjavík frá 1. apríl 1970. 

Ragnar Þ. Guðmundsson var skipaður forstjóri Ríkisprentsmiðjunnar Guten- 
berg frá 1. apríl 1970 að telja. 

1. apríl afhenti Magnús V. Magnússon forseta Mexico trúnaðarbréf sitt sem 
ambassador Íslands í Mexico. 

2. april var Jón L. Arnalds, deildarstjóri, skipaður til að vera ráðuneytisstjóri 
í sjávarútvegsráðuneytinu frá Í. apríl 1970 að telja. 

6. april var Bjarni Guðmundsson skipaður til þess að vera deildarstjóri frá 1. 
janúar 1970 að telja. 

7. apríl var Sigurði Jónssyni, lyfsala, veitt leyfi til að reka lyfjabúð á Sauðár- 
króki. 

8. apríl var gefið út leyfisbréf handa Jóhanni Guðmundssyni, lækni, til þess að 
mega starfa sem sérfræðingur í bæklunarlækningum. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir., Kristjáni A. Eyjólfssyni, 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

10. apríl var gefið út leyfisbréf handa Snorra Ólafssyni, lækni, til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í lyflækningum með öndunarfærasjúkdóma sem undirgrein. 

S. d. afhenti Haraldur Kröyer Finnlandsforseta trúnaðarbréf sitt til þess að vera 
ambassador Íslands í Finnlandi.
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15. apríl var Haraldur Kröyer skipaður ambassador í Austurríki. 

S. d. var Árni Gunnarsson, stjórnarráðsfulltrúi, skipaður deildarstjóri í mennta- 
málaráðuneytinu frá nefndum degi. 

16. apríl andaðist Hans Frey ræðismaður Íslands í Minchen. 

18. april afhenti Agnar Ki. Jónsson forseta Póllands trúnaðarbréf sitt sem 
ambassador Íslands í Póllandi. 

21. apríl afhenti Árni Tryggvason forseta Sviss trúnaðarbréf sitt til þess að vera 
ambassador Íslands í Sviss. 

24. apríl 1970 var Guðrún J. Halldórsdóttir skipuð kennari við skóla gagnfræða- 
stigsins í Reykjavík frá 1. janúar 1970 að telja. 

27. apríl afhenti Agnar Kl. Jónsson forseta Tékkóslóvakíu trúnaðarbréf sitt sem 
ambassador Íslands í Tékkóslóvakíu. 

S. d. var Grétar Áss Sigurðsson skipaður ríkisbókari frá 1. maí 1970. 
29. apríl var Jón Kjartansson, skipaður bifreiðaeftirlitsmaður í Suðurlandsum- 

dæmi, frá 1. maí 1970. 
1. maí var Gissur Ó. Erlingsson, skipaður stöðvarstjóri pósts- og síma á Siglufirði. 
6. maí var Birni Friðfinnssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
S. d. var Hrafni Bragasyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi. 
- 6. maí var Sigurður Bjarnason skipaður til þess að vera ambassador Íslands 

á Írlandi frá 15. maí 1970 að telja. 
20. maí var Jóhannesi L. L. Helgasyni, héraðsdómlögmanni, veitt leyfi til mál- 

flutnings við Hæstarétt. 
S. d. var Bjarna Beinteinssyni, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til málflutnings 

við Hæstarétt. 

22. maí var gefið út leyfisbréf handa Jóni L. Sigurðssyni, lækni, til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í geislalækningum. 

25. maí var gefið út leyfisbréf handa Erni Arnar, yfirlækni, til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í almennum skurðlækningum og brjóstholsskurðlækn- 
ingum. 

27. maí var Guðmundi P. Ólafssyni, samkvæmt eigin ósk, veitt lausn frá kenn- 
araembætti við Menntaskólann á Akureyri frá 1. september 1970 að telja. 

S. d. var Kristrún Eymundsdóttir, B. A., skipuð kennari við skóla gagnfræða- 
stigsins í Reykjavík frá 1. júní 1970 að telja. 

S. d. voru Herdís Guðmundsdóttir, Ingunn Jakobsdóttir og Sigríður Jóhannes- 
dóttir skipaðar kennarar við Barnaskóla Keflavíkur frá 1. september 1970 að telja. 

29. maí var Inga Hilmari Ingimundarsyni, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til 
málflutningss við Hæstarétt. 

1. júní var gefið út leyfisbréf handa Bergþóru Sigurðardóttur, lækni, til þess að 
mega starfa sem sérfræðingur í lyflækningum og smitsjúkdómum. 

2. júní var Már Sigurðsson skipaður kennari við Barna- og unglingaskólann á 
Laugalandi í Holtum frá |. september 1970 að telja. 

S. d. var Þóra S. Gísladóttir skipuð skólastjóri Barnaskóla Arnarneshrepps frá 
Í. september 1970 að telja. 

4. júní var gefin út löggilding fyrir Hróbjart Ragnar Einarsson, cand. philol., 
til þess að vera dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á norsku. 

S. d. afhenti Haraldur Kröyer forseta Austurríkis trúnaðarbréf sem ambassador 
Íslands í Austurríki. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Helga Zoéga, lækni, til þess að mega starfa 
sem sérfræðingur í bæklunarlækningum.
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S. d. var gefið út leyfisbréf handa Páli Þ. Ásgeirssyni, lækni, til þess að mega starfa 

sem sérfræðingur í barnageðlækningum. 

5. júní var Ólafi Ólafssyni, lyfjafræðingi, veitt lyfsöluleyfið á Húsavík frá 10. 

júní 1970. 

S. d. var Pétri Gauti Kristjánssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
S. d. voru Arngrímur Sigurðsson, B.A., og Ólafur H. Óskarsson, B.A., skipaðir 

kennarar við skóla gagnfræðastigsins í Reykjavík frá 1. júní 1970 að telja. 

8. júní var Svavar Pálsson skipaður bifreiðaeftirlitsmaður í Norðurlandsum- 

dæmi frá 1. júní 1970. . 

9. júní var Brynjólfur Karlsson skipaður tollvörður við Tollgæzlu Íslands frá 

1. apríl. 
S. d. var Egill S. Egilsson skipaður tollvörður við Tollgæzlu Íslands frá 1. apríl 

1970. 
S. d. var Kristján E. Halldórsson skipaður tollvörður við tollgæzlu Íslands frá 1. 

apríl 1970. 
S. d. var Magnús Karlsson skipaður tollvörður við tollgæzlu Íslands frá 1. apríl 

1970. 
10. júní var Reynir Sigurþórsson, skipaður stöðvarstjóri pósts og síma í Nes- 

kaupstað. 
15. júní var gefið út leyfisbréf handa Þorvaldi Torfasyni til þess að mega stunda 

tannlækningar hér á landi. 

16. júní var Guðbjartur Stefánsson skipaður aðalbókari við embætti tollstjóra 

í Reykjavík frá 16. júní 1970. 
19. júní var gefið út leyfisbréf handa Sverri Haraldssyni, lækni, til þess að 

mega starfa sem sérfræðingur í almennum skurðlækningum og þvagfæraskurð- 

lækningum. 
S. d. voru Ester Karvelsdóttir, Guðni Kjartansson og Nils H. Zimsen skipaðir 

kennarar við Barnaskóla Njarðvíkur frá 1. september 1970 að telja. 
22. júní var Ragnheiður Árnadóttir skipuð Þréfritari í landbúnaðarráðuneyt- 

inu frá 1. júlí 1970. 
23. júní afhenti Agnar Kl. Jónsson forseta Ísrael trúnaðarbréf sitt til þess að 

vera ambassador Íslands í Ísrael. 
25. júní var Gísli Ólafsson skipaður fulltrúi við embætti tollstjóra frá 1. janúar 

1970. 
S. d. var Ásbjörn Sigurgeirsson skipaður fulltrúi við embætti tollstjóra frá 

I. janúar 1970. 
S. d. var Hafsteinn Björnsson skipaður aðalféhirðir við embætti tollstjóra frá 

1. janúar 1970. 
S. d. var Stefán Már Stefánsson skipaður til þess að vera borgardómari við borg- 

ardómaraembættið í Reykjavík. 
26. júní var Hrafnkeli Ásgeirssyni, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til mál- 

flutnings við Hæstarétt. 
S. d. var Eggerti Kristjánssyni, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til málflutnings 

við Hæstarétt. 
28. júní var Einari Magnússyni veitt lausn frá embætti rektors við Menntaskól- 

ann í Reykjavík frá 1. október 1970 að telja. 
S. d. var Guðni Guðmundsson skipaður rektor Menntaskólans í Reykjavík frá 

1. október 1970 að telja. 
S. d. var Björn Bjarnason skipaður rektor Menntaskólans við Tjörnina frá 1. 

júlí 1970 að telja. 
B 128
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S. d. var Jón Baldvin Hannibalsson skipaður skólameistari Menntaskólans á Ísa- 
firði frá 1. júlí 1970 að telja. 

S. d. var Kristinn Kristmundsson skipaður skólameistari Menntaskólans að 
Laugarvatni frá 1. september 1970 að telja. 

29. júní var gefið út leyfisbréf handa Gunnlaugi Þ. Ingvarssyni til þess að mega 
stunda tannlækningar hér á landi. 

30. júní var gefið út leyfisbréf handa Sigurjóni Hannesi Ólafssyni til þess að 
mega stunda tannlækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Herði Þorleifssyni til þess að mega stunda 
tannlækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Einari Ragnarssyni til þess að mega stunda 
tannlækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Ingólfi Árnasyni til þess að mega stunda 
tannlækningar hér á landi. 

S. d. var Theódóra Rafnsdóttir skipuð kennari við Barna- og unglingskólann í 
Gerðum frá 1. september 1970 að telja. 

2. júlí var Ásgeir Ó. Einarsson, dýralæknir skipaður heilbrigðisráðunautur við 
heilbrigðiseftirlit ríkisins frá 1. júlí 1970 að telja. 

S. d. var Jón R. Hjálmarsson skipaður skólastjóri Héraðsskólans að Skógum 
undir Eyjafjöllum frá 1. september 1970 að telja. 

S. d. var Sigurður Hjartarson skipaður skólastjóri Gagnfræðaskólans á Akra- 
nesi frá 1. september 1970 að telja. Enn fremur var Sigrún Þorsteinsdóttir skipuð 
kennari við sama skóla frá sama tíma að telja. 

3. júlí voru eftirtaldir skipaðir kennarar við Barnaskóla Selfoss frá 1. sept- 
ember 1970 að telja: Birgir Karlsson, Oddur Sveinbjörnsson og Valgerður A. 
Mikkelsen. 

S. d. var Sigurlaug Jóhannesdóttir skipuð kennari við Húsmæðraskólann að 
Laugum frá 1. september 1970 að telja. 

9. júlí var Jóni Jóhannessyni, héraðslækni í Búðardal, veitt lausn frá embætti frá 
20. sept. að telja. 

13. júlí var gefið út veitingabréf handa síra Magnúsi Runólfssyni fyrir Kirkju- 
hvolsprestakalli í Rangárvallaprófastsdæmi. 

S. d. var Friðrik Þorvaldssyni, samkvæmt eigin ósk, veitt lausn frá kennara- 
embætti við Menntaskólann á Akureyri frá 1. október 1970 að telja. 

S. d. var Anna Björnsdóttir skipuð kennari við Barna- og unglingaskólann í Vík 
í Mýrdal frá 1. september 1970 að telja. 

S. d. var Þórir Sigurbjörnsson skipaður kennari við Barnaskóla Neskaupstaðar 
frá Í. september 1970 að telja. 

15. júlí var Hjálmar R. Bárðarson, skipaður í embætti siglingamálastjóra. 
16. júlí var Hörður Zóphóníasson skipaður skólastjóri Víðistaðaskóla í Hafn- 

arfirði frá 1. september 1970 að telja. i 
18. júlí var Jónatan Þórmundsson skipaður prófessor við lagadeild Háskóla Ís- 

lands frá 1. ágúst 1970 að telja. 

20. júlí var séra Felix Ólafssyni, sóknarpresti í Grensásprestakalli, Reykjavík- 
urprófastsdæmi veitt lausn frá embætti frá 15. september 1970 að telja. 

21. júlí var gefið út leyfisbréf handa Magnúsi H. Ólafssyni, til þess að mega 
starfa sem sjúkraþjálfari hér á landi. 

28. júlí var gefið út leyfisbréf handa Kristjáni Kristjánssyni, til þess að mega 
stunda tannlækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Jóhanni Gíslasyni til þess að mega stunda 
tannlækningar hér á landi.
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29. júlí var gefið út leyfisbréf handa Gauta Arnþórssyni, lækni, til þess að 

mega starfa sem sérfræðingur í almennum skurðlækningum. 

30. júlí voru Sigurlaug Bjarnadóttir og Stefán Briem skipuð kennarar við Mennta- 

skólann við Hamrahlíð frá 1. september 1970 að telja. 

S. d. var Sigrún Gísladóttir skipuð kennari við Gagnfræðaskólann í Borgar- 

nesi frá 1. september 1970 að telja. 

31. júlí var Guðmundur Hansen skipaður skólastjóri Þinghólsskóla í Kópavogi 

frá 1. september 1970 að telja. Enn fremur var Sigrún Gunnlaugsdóttir skipuð kennari 

við sama skóla frá sama tíma að telja. 

5. ágúst var Edda Óskarsdóttir skipuð kennari við Myrarhúsaskólann á Sel- 

tjarnarnesi frá 1. september 1970 að telja. 

10. ágúst var Sigríður Sverrisdóttir skipuð kennari við Barnaskólann á Hvols- 

velli frá 1. september 1970 að telja. 

s. d. var Hermann Níelsson skipaður íþróttakennari við Alþýðuskólann á Eið- 

um frá 1. september 1970 að telja. 

11. ágúst voru eftirtaldir kennarar skipaðir við barnaskóla Reykjavíkur frá 1. 

september 1970 að telja: Ásdís Skúladóttir, Guðjón Ólafsson, Guðrún K. Guðmunds- 

dóttir, Guðný Ýr Jónsdóttir, Helga Sigbjörnsdóttir, Jóhanna Jóhannesdóttir Jón M. 

Guðmundsson, Jón Magnús Pétursson, Jón Stefánsson, Kristbjörg Jónsdóttir, Kristín 

Gústafsdóttir, Margrét Jakobsdóttir, Páll Ingvarsson, Ragna Ólafsdóttir, Ragnheiður 

Benný Ólafsdóttir, Sesselja Guðjónsdóttir, Sesselja Snævarr, Sif Sigurðardóttir, Sig- 

ríður Sigurðardóttir, Sigríður Sigurjónsdóttir, Þórey Þorkelsdóttir, Þórhildur Hall- 

dórsdóttir og Þórhildur Richter. 

s. d. var dr. Sigfús A. Schopka, fiskifræðingur skipaður sérfræðingur við 

Hafrannsóknastofnunina frá 1. ágúst 1970 að telja. 

S. d. var Birgir Sveinbjörnsson skipaður skólastjóri heimavistarskólans á Ár- 

skógsströnd frá 1. september 1970 að telja. 

12. ágúst voru eftirtaldir kennarar skipaðir við skóla gagnfræðastigsins í Reykja- 

vík frá 1. september 1970 að telja: Björn Úlfar Sigurðsson, Einar Gíslason, Jón 

Ágústsson, Sigfús Halldórsson, Sigrún Ólafsdóttir, Sigurður Gíslason og Steindór 

Guðjónsson. 
S. d. var gefið út leyfisbréf handa cand med. et chir., Sigurði B. Þorsteins- 

syni, til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Jóni J. Nielssyni, lækni, til þess að mega starfa 

sem sérfræðingur í almennum skurðlækningum. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et ehir., Kristni Bjarna Jóhanns- 

syni, til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et ehir., Hrafni Vestfjörð Frið- 

rikssyni, til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir., Atla Dagbjartssyni, til þess 

að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

13. ágúst var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir., Ásgeiri Jónssyni, til 

þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir., Guðmundi Elíassyni, til 

þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Ólafi Stephensen, lækni, til þess að mega 

starfa sem sérfræðingur í barnalækningum. 
S. d. var Kári Sigfússon skipaður deildarstjóri í ríkisbókhaldi frá 1. maí 1970 að 

telja. 
14. ágúst var Robert M. Lints skipaður til þess að vera ræðismaður Íslands í 

Aberdeen.
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S. d. var Hallgrímur Dalberg skipaður skrifstofustjóri í félagsmálaráðuneyl- 
inu frá og með 1. ágúst að telja. 

S. d. var Páll Sigurðsson, læknir, skipaður ráðuneytisstjóri í heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytinu. 

16. ágúst voru Sigurkarli Stefánssyni og Erni Helgasyni veitt lausn frá kennara- 
störfum við Menntaskólann í Reykjavík og Guðmundi Þorlákssyni veitt lausn frá 
kennarastarfi við Kennaraskóla Íslands, öllum frá 1. september 1970 að telja, þar 
sem þeir hafa frá þeim tíma verið skipaðir dósentar í verkfræði- og raunvísinda- 
deild Háskóla Íslands. 

S. d. voru eftirtaldir menn skipaðir dósentar í verkfræði- og raunvísinda- 
deild Háskóla Íslands frá 1. september 1970 að telja: Dr. Agnar Ingólfsson, í dýra- 
fræði, Guðmundur Þorláksson, cand. mag. í landafræði, Sigurkarl Stefánsson, yfir- 
kennari í stærðfræði, Þorsteinn Þorsteinsson, mag. scient., í lífefnafræði og Örn 
Helgason, mag. scient., í eðlisfræði. 

IS. ágúst var Valborg Þorleifsdóttir skipuð kennari við Héraðsskólann að 
Núpi frá 1. september 1970 að telja. 

S. d. var Ellert Þorvaldsson skipaður skólastjóri Barna- og unglingaskólans á 
Eskifirði frá 1. september 1970 að telja. 

21. ágúst var séra Þórarni Þór, sóknarpresti í Reykhólaprestakalli, Barða- 
strandarprófastsdæmi veitt lausn frá embætti frá 1. október 1970 að telja. 

21. ágúst var séra Tómasi Guðmundssyni, sóknarpresti á Patreksfirði, veitt 
lausn frá embætti frá 1. október 1970 að telja. 

S. d. var séra Ingþóri Indriðasyni, sóknarpresti í Hveragerði, veitt lausn frá 
embætti frá 1. október 1970 að telja. 

25. ágúst voru Erla Geirsdóttir, Ómar Árnason og Þór Vigfússon skipuð kenn- 
arar við Menntaskólann við Tjörnina frá 1. september 1970 að telja. Jafnframt 
var Erlu Geirsdóttur veitt lausn frá kennaraembætti við Menntaskólann við Hamra- 
hlíð frá sama tíma og Þór Vigfússyni veitt lausn frá kennaraembætti við Mennta- 
skólann að Laugarvatni frá sama tíma. 

28. ágúst var Eyjólfur Magnússon skipaður kennari við Barna- og unglinga- 
skólann í Borgarnesi frá 1. september 1970 að telja. 

31. ágúst voru eftirtaldir kennarar skipaðir við barnaskóla Akureyrar frá 1. 
september að telja: Guðrún Hlín Þórarinsdóttir, Ketill Pálsson og Lilja Sigurðar- 
dóttir. 

S. d. var Viktor A. Guðlaugsson skipaður skólastjóri Heimavistarskólans á 
Torfastöðum, N.-Múl., frá 1. september 1970 að telja. 

S. d. var Sigurhanna Salómonsdóttir skipuð kennari við Barna- og unglinga- 
skólann á Varmalandi frá 1. september 1970 að telja. 

S. d. var Örn Marinósson, viðskiptafræðingur, skipaður deildarstjóri í fjárlaga- 
og hagsýslustofnunni frá 1. september að telja. 

Dr. Guðmundur Eggertsson var skipaður prófessor í almennri líffræði við verk- 
fræði- og raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 1. september 1970 að telja. 

1. september var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir., Ingólfi Hjaltalín, 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et ehir., Árna Ársælssyni, til 
þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Ragnheiði Hansdóttur til þess að mega stunda 
tannlækningar hér á landi. 

S. d. var Hannes Kjartansson skipaður til þess að vera ambassador Íslands í 
Perú frá 1. september 1970 að telja.
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1. september var Arngrími Björnssyni, héraðslækni í Ólafsvík, veitt lausn frá 
embætti frá 1. nóvember 1970 að telja. 

Þá hafa eftirtaldir sérfræðingar verið ráðnir að Raunvísindastofnun Háskól- 
ans: Dr. Halldór Guðjónsson, stærðfræðingur, í rannsóknastofu í stærðfræði um 
tveg sgja ára skeið frá Í. september 1970 að telja. og Sveinbjörn Björnsson, eðlisfræð- 
ng í rannsóknastofu í jarðvísindum um eins árs skeið frá 1. október 1970 að telja. 

. september var Gunnþór Sólmundur Jónsson skipaður skólastjóri Barna- og 

unglingar kólana á Stöðvarfirði frá 1. september 1970 að telja. 
3. september var Guðfinna Svava Sigurjónsdóttir skipuð kennari við Skóla Ísaks 

Jónssonar frá 1. september 1970 að telja. 

S. d. var Ásgeir Guðmundsson skipaður skólastjóri Hlíðaskólans í Reykjavík 

frá 1. september 1970 að telja. 

S. d. var Ágúst Óskarsson skipaður íþróttakennari við Varmárskóla og Gagn- 
fræðaskólann að Brúarlandi, að hálfu við hvorn skóla, frá 1. september 1970 að telja. 

4. sepember var Kristín Bjarnadóttir skipuð kennari við Kvennaskólann í Reykja- 

vík frá 1. september 1970 að telja. 
S. d. var Jóhanna Sigmarsdóttir skipuð kennari við Mýrarhúsaskólann á Sel- 

tjarnarnesi frá 1. september 1970 að telja. 
já d. var Bernhard Schmitt skipaður til þess að vera ræðismaður Íslands í Metz. 
S. d. var séra Jóni Ísfeld, sóknarpresti í Æsustaðaprestakalli, Húnavatnsprófasts- 

dæmi, veitt lausn frá embætti frá 1. október að telja. 
8. september var gefin út löggilding fyrir Ásmund Guðmundsson, til þess að 

vera dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á ensku og úr og á þýzku. 
S. d. voru Einar Árnason, B.A.. og Sigfús J. Johnsen, skipaðir kennarar við skóla 

sagnfræðastigsins í Reykjavík frá 1. september 1970 að telja. 
9. september var Vernharður Linnet skipaður kennari við Barnaskóla Þorláks- 

hafnar frá 1. september 1970 að telja. 
10. september var Björn Ingi Finsen skipaður kennari við Menntaskólann að 

Laugarvatni frá 1. september 1970 að telja. 
S. d. var Knud A. Hansen, skipaður í embætti skrifstofustjóra TI. á skrifstofu 

ritsímastjóra í Reykjavík. 
S. d. var Ólafur Karlsson, skipaður yfirmaður skýrsluðeildar pósts- og sima. 
S. d. var Jónas Guðmundsson skipaður í embætti yfirdeildarstjóra við ritsímann 

í Reykjavík. 
11. september voru Gígja Gunnlaugsdóttir og Svandís Pétursdóttir skipaðar 

kennarar við Barnaskóla Akraness frá 1. september 1970 að telja. 
S. d. var Jóhann Sigurjónsson skipaður kennari við Menntaskólann á Akureyri 

frá 1. september 1970 að telja. 
14. september var Þórey Eyþórsdóttir skipuð handavinnukennari við Húsmæðra- 

skólann að Staðarfelli frá 1. september 1970 að telja. 

Sveini Björnssyni fulltrúa í utanríkisráðuneytinu hefur verið falið að gegna 

störfum sem aðstoðarmaður (attaché) við sendiráð Íslands í Stokkhólmi frá 15. 
september 1970 að telja. 

15. september var Magnús Vignir Magnússon skipaður til þess að vera ambassa- 

dor Íslands í Kanada. Enn fremur var hann skipaður ambassador Íslands í Mexico. 
S. d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et ehir., Þorgeiri Þorgeirssyni, 

til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir., Björgvin M. Óskarssyni, 

til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

Þá var dr. Ólafur Ragnar Grímsson skipaður lektor í stjórnmálafræði og Þor-
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björn Broddason, M.A., skipaður lektor í félagsfræði við Háskóla Íslands (náms- 
braut í þjóðfélagsfræðum) frá 15. september 1970 að telja. 

16. september var gefið út leyfisbréf handa Þorgeiri Þorgeirssyni, lækni, til 
þess að mega starfa sem sérfræðingur í líffærameinafræði. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Kristjáni Jónassyni, lækni, til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í geislagreiningu. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Erni Smára Arnaldssyni, lækni, til þess að 
mega starfa sem sérfræðingur í seislagreiningu. 

S. d. var Gunnari Thoroddsen, hæstaréttardómara, veitt lausn frá embætti að 
ósk hans. 

17. september var Sigrún L. Baldvinsdóttir skipuð kennari við Barna- og ungl- 
ingaskólann í Grindavík frá |. september 1970 að telja. 

S. d. var Úlfar Þormóðsson skipaður kennari við Barna- og unglingaskólann í 
Njarðvíkum frá 1. september 1970 að telja. 

21. september var Ólafur Ingvarsson skipaður kennari við barnaskóla Reykja- 
víkur frá 1. september 1970 að telja. 

19. september var Kristbjörn Tryggvason, yfirlæknir, skipaður prófessor í barna- 
lækningum í læknadeild Háskóla Íslands. 

23. september 1970 var gefið út leyfisbréf handa Ólafi Birgi Árnasyni, lögfræðingi, 
til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

24. september var Kristín Gísladóttir skipuð kennari við unglingadeildir Heima- 
vistarskólans í Nesjum frá 1. september 1970 að telja. 

25. september var Kristján Árnason skipaður kennari við Menntaskólann að 
Laugarvatni frá 1. september 1970 að telja. 

29. september var Kristín Líndal skipuð kennari við Barnaskóla Sauðárkróks frá 
1. september 1970 að telja. 

S. d. var Halldór S. Kristjánsson, skipaður fulltrúi í samgönguráðuneytinu. 

Hannesi Hafstein, sendiráðsritara við sendiráð Íslands í Stokkhólmi, hefur verið 

falið að gegna fulltrúastörfum í utanríkisráðuneytinu frá 1. október 1970. 
Þá var Bragi Árnason, efnafræðingur, skipaður dósent í efnafræði í verkfræði- 

og raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 1. október 1970 að telja og jafnframt veitt hon- 
um lausn frá starfi sérfræðings í eðlisfræðistofu Raunvísindastofnunar Háskólans frá 
sama tíma. Þá hefur Brynjólfur Sigurðsson, cand. oecon., verið skipaður lektor í 
rekstrarhagfræði, sérstaklega sölufræði og markaðsmálum, í viðskiptadeild Háskóla 

Íslands frá 1. október 1970 að telja. 
Guðmundur Björnsson, verkfræðingur var skipaður prófessor í vélaverkfræði 

við verkfræði- og raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 1. október 1970 að telja. 
1. október var Sveinn Björnsson, viðskiptafræðingur, skipaður fulltrúi í við- 

skiptaráðuneytinu. 
6. október var Gottskálk Rögnvaldsson skipaður útsölustjóri útsölu ÁTVR á 

Siglufirði frá 1. okt. 1970 að telja. 
9. október var Angantýr Einarsson skipaður skólastjóri Barna- og unglinga- 

skólans á Raufarhöfn frá 1. september 1970 að telja. 
S. d. afhenti Agnar Kl. Jónsson forseta Ítalíu trúnaðarbréf sitt til þess að vera 

ambassador Íslands á Ítalíu. 
10. október var Jóhann Hafstein skipaður forsætisráðherra og Auður Auðuns 

dóms- og kirkjumálaráðherra. 

14. október var gefið út leyfisbréf handa séra Jónasi Gíslasyni til þess að vera 
sóknarprestur í Grensásprestakalli í Revkjavíkurprófastsdæmi frá 1. október 1970 að 
telja. 

15. október var gefið út leyfisbréf handa séra Þórarni Þór til þess að vera sókn-
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arprestur í Patreksfjarðarprestakalli í Barðastrandarprófastsdæmi frá 15. október 
1970 að telja. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Einari Benediktssyni til þess að mega kalla 
sig lyfjafræðing og starfa sem slíkur hér á landi. 

S. d. var Skúli Guðmundsson skipaður forstöðumaður framkvæmdadeildar Inn- 
kaupastofnunar ríkisins frá 1. október 1970. 

S. d. var Jean Noél Riehm skipaður til þess að vera vararæðismaður Íslands í 
Strasbourg. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Almari Grímssyni til þess að mega kalla sig 
lvfjafræðing og starfa sem slíkur hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Erlu Eggertsdóttur til þess að mega kalla sig 

aðstoðarlyfjafræðing og starfa sem slíkur hér á landi. 

16. október var gefið út veitingabréf handa Guðjóni Guðjónssyni, cand. theol., 
til að vera sóknarprestur í Stóra-Núpsprestakalli í Árnesprófastsdæmi frá 1. október 
1970 að telja. j 

21. október var gefið út leyfisbréf handa Ásgeiri Karlssyni, lækni til þess að 

mega starfa sem sérfræðingur í geðlækningum. 
S. d. var Ágúst Guðröðarson skipaður kennari við Unglingaskólann á Þórshöfn 

frá 1. september 1970 að telja. 
23. október var dr. Hermann Schwarz skipaður til þess að vera ræðismaður Ís- 

lands í Möúnchen. 
S. d. var gefið út veitingabréf handa séra Ágústi Sigurðssyni til að vera sóknar- 

prestur í Ólafsvíkurprestakalli í Snæfellsnessprófastsdæmi. 
24. október var gefið út veitingabréf handa séra Sigurði H. Guðmundssyni til 

að vera sóknarprestur í Reykhólaprestakalli í Barðastrandarprófastsdæmi frá 15. 
október að telja. 

S. d. var gefið út veitingabréf handa séra Tómasi Guðmundssyni til að vera sókn- 
arprestur í Hveragerðisprestakalli í Árnesprófastsdæmi frá 15. október 1970 að telja. 

25. október var Skúla Þórðarsyni, magister, veitt lausn frá kennaraembætti við 
Menntaskólann í Reykjavík frá 1. október 1970 að telja samkvæmt ákvæðum laga 
um aldurshámark opinberra starfsmanna. 

26. október var Jónína Bjarnadóttir skipuð skólastjóri Húsmæðraskólans að 

Laugum í Suður-Þingeyjarsýslu frá Í. september 1970 að telja. 
27. október afhenti Sigurður Bjarnason Tyvrklandsforseta trúnaðarbréf sitt til 

þess að vera ambassador Íslands í Tyrklandi. 
28. október var skipuð finm manna nefnd til að semja frumvarp tillaga um tækni- 

menntað aðstoðarfólk við lækningar. Í nefndina voru skipaðir: Jón Ingimarsson, 

deildarstjóri, formaður, Davíð Davíðsson, prófessor, Ásmundur Brekkan, yfirlæknir, 

Bergljót Halldórsdóttir, formaður Meinatæknifélags Íslands, og María Finnsdóttir, 
varaformaður Hjúkrunarfélags Íslands. 

S. d. var Aðalsteini Péturssyni, lækni, veitt embætti héraðslæknis í Kleppjárns- 
reykjahéraði frá og með 1. október 1970 að telja. 

29. október var gefin út löggilding fyrir Steinunni Stefánsdóttur til þess að 

vera dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á þýzku. 
30. október var gefið út leyfisbréf handa Klæmint Antoniussen til þess að mega 

stunda tannlækningar hér á landi. 

Höllu Bergs fulltrúa í utanríkisráðuneytinu hefur verið falið að segna störfum 
sem sendiráðsritari við sendiráð Íslands í Oslo frá 1. nóvember 1970 að telja. 

Kjartani Ragnars, sendiráðsritara við Sendiráð Íslands í Oslo hefur verið falið 
, 

að gegna fulltrúastörfum í utanríkisráðuneytinu frá 1. nóvember 1970.
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4. nóvember var gefið út leyfisbréf handa Gunnari H. Gunnlaugssyni, lækni, 
til þess að mega starfa sem sérfræðingur í brjóstholsskurðlækningum. 

5. nóvember afhenti Magnús V. Magnússon Brasilíuforseta trúnaðarbréf sitt til 
þess að vera ambassador Íslands í Brasilíu. 

6. nóvember var Henrik Sv. Björnsson, ambassador Íslands í Frakklandi, skipaður 
til þess að vera jafnframt ambassador Íslands í Eþíópíu og Sameinaða Arabalýð- 
veldinu (Egyptalandi). 

S. d. var gefin út löggilding fyrir cand. jur., Gunnar Jónsson, til þess að vera 
dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á frönsku. 

7. nóvember voru eftirtaldir menn skipaðir í örnefnanefnd, sbr. 2. gr. laga nr. 

35/1953, um bæjanöfn o. fl.: Prófessor Þórhallur Vilmundarson, formaður, og Bjarni 
Vilhjálmsson, þjóðskjalavörður. Aðrir, sem sæti eiga í örnefnanefnd, eru: Ágúst 
Böðvarsson, forstöðumaður Landmælinga Íslands, Magnús Már Lárusson, háskóla- 
rektor og Pálmi Einarsson, fyrrv. landnámsstjóri. 

11. nóvember var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir., Páli Eiríkssyni, 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir., Sigurði E. Þorvaldssyni, 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir., Guðna Þorsteinssyni, til 
þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et ehir., Óla J. Hjálmarssvni, til 
þess að mega starfa sem sérfræðingur í svæfingum og deyfingum. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Halldóri V. Guðnasyni, lækni, til þess að 
mega starfa sem sérfræðingur í svæfingum og deyfingum. 

S. d. var Magnúsi Þ. Torfasyni, prófessor, veitt dómaraembætti við Hæstarétt 

frá 15. nóvember 1970 að telja. 
12. nóvember afhenti Magnús V. Magnússon Argentinuforseta trúnaðarbréf sitt 

til þess að vera ambassador Íslands í Argentínu. 
18. nóvember var Ólafi Stefánssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings 

fyrir héraðsdómi. 
25. nóvember var Árni Tryggvason skipaður til þess að vera ambassador Ís- 

lands í Íran með aðsetri í Bonn. 
27. nóvember var Friðjón Skarphéðinsson, vfirborgarfógeti, skipaður í orðunefnd 

til 11. september 1974 og Óttarr Möller, forstjóri, skipaður varamaður í orðunefnd 
til 11. september 1971. Sama dag var Pétur Thorsteinsson skipaður formaður orðu- 
nefndar. 

30. nóvember var Vilhjálmur Ingi Árnason skipaður íþróttakennari við Mennta- 
skólann á Akureyri frá 1. júlí 1971 að telja. 

Helgi Gíslason, viðskiptafræðingur, hefur verið ráðinn fulltrúi í utanríkisráðu- 
neyti Íslands frá 1. desember 1970 að telja. 

Hannes Blöndal, læknir, var skipaður prófessor í líffærafræði í læknadeild Há- 
skóla Íslands frá 1. desember 1970 að telja. 

9. desember afhenti Sigurður Bjarnason Írlandsforscta trúnaðarbréf sitt sem 

ambassador Íslands á Írlandi með aðsetri í Kaupmannahöfn. 

4. desember var eftirtöldum mönnum veitt fangavarðastaða að Vinnuhælinu að 

Litla-Hrauni frá 1. janúar 1971 að telja: Skúli Örvar Steinsson, Sigurjón Einarsson, 

Ólafur Vilbergsson, Ingvar Þórðarson, Einar Magnússon, Baldur Oddgeirsson. Enn 
fremur Halldóri Jónssyni veitt staða vfirgæzlumanns að Litla-Hrauni frá 1. janúar 
1971 að telja. 

9. desember var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et. chir, Viðari Hjartar- 
syni, til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi.
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S. d. var gefið út leyfisbréf handa Jóni Guðgeirssyni, lækni, til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í húð- og kynsjúkdómalækningum. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Þorvaldi V. Guðmundssyni, lækni, til þess að 
mega starfa sem sérfræðingur í meinaefnafræði. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir., Oddi J. Bjarnasyni, til þess 
að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Haraldi Sigurðssyni, lækni, veitt lausn frá embætti héraðslæknis í 

Búðahéraði. 
10. desember var gefið út leyfisbréf handa Kristni R. Gunnarssyni til þess að 

mega kalla sig lyfjafræðing og starfa sem slíkur hér á landi. 
12. desember var Sveinn Skorri Höskuldsson, mag. art., skipaður prófessor í Ís- 

lenzkum bókmenntum í heimspekideild Háskóla Íslands frá 15. desember 1970 að telja. 
S. d. var Kristinn Gunnarsson, fulltrúi, skipaður deildarstjóri í samgönguráðu- 

neytinu. 
S. d. var Ólafur Steinar Valdimarsson, deildarstjóri, skipaður skrifstofustjóri í 

samgönguráðuneytinu. 
S. d. var Jón Ingimarsson, deildarstjóri, skipaður skrifstofustjóri í heilbrigðis- 

og tryggingamálaráðuneytinu. 
15. desember var Ingólfi Hjartarsyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings 

fyrir héraðsdómi. 
28. desember var Inga Svava Ingólfsdóttir skipuð fulltrúi í hagdeild Pósts- og 

síma. 
S. d. var Gísli V. Sigurðsson, skipaður forstöðumaður póstútibúsins R-7 í 

Reykjavík. 
30. desember var Jón Snæbjörnsson, búfræðikandidat, skipaður kennari við 

Bændaskólann á Hvanneyri frá 1. janúar 1971. 
30. desember var Guðmundi I. Eyjólfssyni, cand. med. et. chir., veitt leyfi til að 

stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et. chir., Halldóri Baldurssyni, til 
þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

31. desember var Jónas Kristjánsson, cand. mag., skipaður forstöðumaður Hand- 
ritastofnunar Íslands frá 1. janúar 1971 að telja og jafnframt prófessor í heim- 
spekideild Háskóla Íslands. Sama dag var dr. Einar Ól. Sveinssyni veitt lausn frá 
starfi forstöðumanns Handritastofnunarinnar og frá prófessorsembætti í heimspeki- 
deild frá 1. janúar 1971 að telja samkvæmt lögum um hámarksaldur opinberra starfs- 
manna. 

S. d. var Sigurður Bjarnason skipaður til þess að vera ambassador Íslands í 
Tyrklandi. 

S. d. var dr. Paul Szenkovitz veitt lausn frá störfum sem aðalræðisímaður Ís- 
lands í Vín. 

Þá var Örlygur Geirsson, stjórnarráðsfulltrúi, skipaður formaður Æskulýðsráðs 
ríkisins, sbr. 2. gr. laga nr. 24/1970, um æskulýðsmál. Aðrir í ráðinu eru: Gylfi 
Ísaksson, bæjarstjóri, Akranesi, tilnefndur af Sambandi íslenzkra sveitarfélaga og 

varamaður hans Markús Örn Antonsson, borgarfulltrúi, Reykjavík. Hafsteinn Þor- 
valdsson, formaður Ungmennafélags Íslands, séra Bernharður Guðmundsson, æsku- 

lýðsfulltrúi þjóðkirkjunnar, og Skúli Möller, kennari, tilnefndir af aðildarsamtökum 
Æskulýðssambands Íslands og öðrum hliðstæðum æskulýðssamböndum á fundi 9. 
nóvember s.1., sbr. reglur frá 9. júlí 1970 um kosningu í Æskulýðsráð ríkisins. Vara- 
menn hinna þriggja síðast nefndu eru: Þorsteinn Ólafsson, stjórnarráðsfulltrúi, 
Hannes Þ. Sigurðsson, fulltrúi, og Þorbjörn Broddason, lektor. Skipunin gildir til 8. 
desember 1972. 
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SENDIHERRAR OG RÆÐISMENN 

9. febrúar var herra James K. Connell veitt viðurkenning sem ræðismaður fyrir 
Bandaríki Ameríku, í Reykjavík. j 

Hinn 10. febrúar 1970 afhenti hr. Philippe Benoist forseta Íslands trúnaðarbréf 
sitt sem ambassador Frakklands á Íslandi. . 

Hinn 10. marz 1970 afhenti hr. Jozef Kríz forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 
ambassador Tékkóslóvakíu á Íslandi, með aðsetri í Osló. 

Hinn 1. apríl 1970 var hr. Brendan Dillon veitt viðurkenning sem ambassador Ír- 
lands á Íslandi. 

Hinn 8. apríl afhenti Dr. Avigdor Dagan forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 
ambassador Ísraels á Íslandi með aðsetri í Osló. 

Hinn 16. júní 1970 afhenti hr. Cihat Rústú Veyselli forseta Íslands trúnaðarbréf 
sitt sem ambassador Tyrklands á Íslandi með búsetu í Osló. 

S. d. afhenti hr. Mahmoud Maamouri forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 
ambassador Túnis á Íslandi með búsetu í Stokkhólmi. 

Hinn 7. ágúst 1970 afhenti hr. John A. Sorokos forseta Íslands trúnaðarbréf sitt 
sem ambassador Grikklands á Íslandi með búsetu í London. 

S. d. afhenti hr. Karl Rowold forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem ambassador 
Sambandslýðveldisins Þýzkalands á Íslandi. 

Hinn 11. september 1970 afhenti hr. Jean Poisson forseta Íslands trúnaðarbréf 
sitt sem ambassador Níger á Íslandi með búsetu í Bruxelles. 

S. d. afhenti hr. Juan de las Barcenas y de la Huerta forseta Íslands trúnaðarbréf 
sitt sem sendiherra Spánar með búsetu í Kaupmannahöfn. 

Hinn 14. september 1970 afhenti hr. Sergei Timofeyevitch Astavin forseta Ís- 
lands trúnaðarbréf sitt sem ambassador Sovétríkjanna á Íslandi. 

Hinn 17. september 1970 var hr. Adhemar Montagne veitt viðurkenning, sem 
ambassador fyrir Perú á Íslandi. 

Hinn 8. október 1970 afhenti hr. John McKenzie forseta Íslands trúnaðarbréf 
sitt sem ambassador Bretlands á Íslandi. 

Hinn 15. október 1970 var hr. Gennaro de Novellis veitt viðurkenning sem 
ambassador fyrir Ítalíu á Íslandi. 

Hinn 10. nóvember 1970 afhenti Dr. Vincente Sanches-Gavito forseta Íslands 
trúnaðarbréf sitt sem ambassador Mexikó á Íslandi með búsetu í London. 

Hinn 17. nóvember 1970 var hr. Drago Kunc veitt viðurkenning sem ambassa- 
dor fyrir Júgóslavíu á Íslandi. 

Hinn 25. nóvember 1970 var Baron W. J. G. Gevers veitt viðurkenning sem 
ambassador fyrir Holland á Íslandi. 

Hinn 25. nóvember 1970 var hr. Manoutcher Marzban veitt viðurkenning sem 
ambassador fyrir Íran á Íslandi. 

Hinn 18. desember 1970 lét hr. Kijiro Miyake af störfum sem ambassador Jap- 
ans á Íslandi. Hr. Yoshiro Yasui gegnir störfum sem settur sendifulltrúi, þangað til 
nýr ambassador verður skipaður fyrir Japan.
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SKRÁ 
um ný hlutafélög samkvæmt Lögbirtingablaði 1970. 

Tbl. nr. 

AGILA hf., Egilsstöðum, S.-Múlasýslu ........02020 0000. 6 
Akraprjón hf., Akranesi ..........20202.0 00 61 
Akurey hf., byggingafélas, Reykjavík .........000000 000... Sl 
Akurfell hf., Reykjavík .........2.2.2%0002.0 nn 9 
Alís hf., Reykjavík ...........2002 00... 0n en 29 
Almenna tollvörugeymslan hf., Akureyri .......020000 00... 9 
Andvari hf., Þorlákshöfn, Árnessýslu ..........00000000 00... 61 
Anton og Tryggvi hf., Keflavík ...........00.0000 00. 82 
Arnarkaffi hf., Seltjarnarneshr., Gullbrs. .......0.0000 000... 52 

Arnfirðingur hf., Bíldudal, Barðastrandarsýslu .................. 32 
Atlas hf., Reykjavík ...........00.0.22 0000 15 
Augsýn hf., Akureyri .............202.00 0... 6 
Austurverk hf., Eskifirði, Suður-Múlasýslu ........0..0.0.0. 000... 64 

Austurverk hf., Hveragerði, Ölfusi, Árnessýslu FERÐIR 69 

Á. Guðmundsson hf., Kópavogi ......0000000 0000 15 

Bautinn hf., Akureyri .......000000 020. 74 
Bergmann hf., Reykjavík ............000 0000. enn. 16 
Bergval hf., Kópavogi ........20.00 000 82 
Bergvör hf., Keflavík .........2020.000 00. 82 

Bifreiðaverkstæðið Brautin hf., Akranesi .......00..0000....0.... 68 
Bílaryðvörn hf., Reykjavík .........0%.0 000... 51 
Bílahlutir hf., Reykjavík .......0.00000 0000. n unnur 34 
Bílaverkstæði Ísafjarðar hf., Ísafirði ........22000...0 00... 71 
Bílröst hf., Reykjavík ..........00.%000 ee ennnn 80 
Bókhaldstækni hf., Reykjavík .........020000000 000... 62 
Breiður hf., Patreksfirði, V.-Barðastrandarsýslu ..........0........ 80 

Brimberg hf., Reykjavík .......0200000. senn 9 
Brimberg hf., Seyðisfirði ............220.0.000 0000 0 ne nn 9 
Búvélaverkstæðið Klaufin hf., Svarfaðardalshr., Eyjaf. ............ 45 
Byggingarfélag Húsavíkur hf., Húsavík .......0.0000000 00.00.0000. 80 
Byggingarfélagið Hagur hf., Reykjavík .....0..0000000 0000... 71 
Byggingafélagið Hornsteinn hf., Hafnarfirði ...........0.000..00... 82 
Bær hf., Reykjavík ........000..00 0. öl 
Börkur hf., Hafnarfirði .........2.202020. 00... 52 
Dalsbú hf., Helsadal, Mosfellshr., Gullbr.s. .......000. 00... 52 

Dekk hf., Reykjavík .........000000 00 eeen 41 
Dís h.f., Stokkseyri, Árnessýslu ..........2000000 0 82 
Drottningin hf., Reykjavík .........0.00000 0000. 29 
Dröfn hf., Patreksfirði, Barðastrandarsýslu ...............0000... 32 
Ernir hf., Ísafirði. .............00.00.. 0. 81 
Félag Íslenzkra Ferðaskrifstofa, Reykjavík .......000000 000... 59 
Ferðabílar hf., Reykjavík .........2.2020 0000 en nn 41 
Ferðaskrifstofan Sunna hf., Reykjavík ......02.0.00 0000 n 0. 9 
Ferðaskrifstofan Úrval hf., Reykjavík 02.00.0202... 000 29 
Festarfell hf., Reykjavík .........202.0200 0. 41 
Fiskverkun Sigurðar Finnssonar € Co. hf., Siglufirði .............. 23 
Fjarðarminkur hf., Hafnarfirði „...........20020 000. 52 
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Tbl. nr 

Fjarhitun hf., Reykjavík ...........0.0%% 0000 00 nn 16 
Fjölvör hf., Reykjavík ...........02.00000 00... 16 
Flugfélagið Ernir hf., Bolungarvík ...........0.0000 0000... 53 
Flugleiðir hf., Vestmannaeyjum .........0.000.0 0200 öð 
Framnes hf., Grundarfirði, Snæfellsnessýslu .......0.00000.00.000.. 42 

Frjálst Framtak hf., Reykjavík ...........0200000 0000. 74 
Frægur hf., Þorlákshöfn, Árnessýslu .........00000.. 000. 61 
Gestur Pálsson hf., Reykjavík ...........000000 00... nn 41 

Gjafar hf., Vestmannaeyjum ..........000%2 0000... 5 
Glertækni hf., Reykjavík ............%.00000 0000 9 
Glettingur hf., Reykjavík ...........0.00000 0000 48 
Gráfeldur hf., Reykjavík ............0..002.. 0000. 59 
Grávara hf., Grýtubakkahr., Þingeyjarsýslu .........0...0..000... öð 
Grímur hf., Ísafirði ................... 00. 38 

Guðmundur Í. Bjarnason hf., Reykjavík .........000000 000... 80 
Haf hf., Reykjavík ............02..002. 0000 16 
Hafliði Jónsson hf., Húsavík, Þingeyjarsýslu .................... 74 
Hafnarprent hf., Hafnarfirði ..............0...02 000... 11 

Hafrún hf., Blönduósi, A.-Húnavatnssýslu ........00.0000000000.. 82 

Haraldur Böðvarsson € Co. hf., Akranesi ........0.0.0000 00... 4 

Heimakjör hf., Reykjavík ............000000. 00 41 
Helgi Filippusson hf., Reykjavík .........00.000. 0000... 16 
Híbýli hf., Akureyri ..............00000 00. 23 
Hlíð hf., Vallá, Kjalarneshr., Gullbr —-Kjósars. „......0...00 00... 11 
Hólmaröst hf., Bíldudal, Suðurfjarðarhr., V.-Barðastr.s. ........... 80 

Hraðfrystistöðin Hólavellir hf., Ólafsvík, Snæfellsness. .......... 26 
Húsgagnabólstrun Kaj Pind hf., Reykjavík .......00.0000. 0000... 62 
Húsgagnaverzlun Axels Eyjólfssonar hf., Reykjavík .............. 62 
Íslenzkur markaður hf., Keflavikurflugvelli ...................... 34 

Íspan hf., Reykjavík ..........0..0...020 00 9 
Jómarco- Jómar á Co. hf., Reykjavík .........000%000 000. 48 
K. Richter hf., Hellu, Rangárvallarsýslu ............0.0.00 000... S1 
K. B. húsgögn hf., Akureyri ..........0.000 0000. 48 
Kaupstefnan--Reykjavík hf., Reykjavík ......0000000 00 51 
Kjartan Ólafsson hf., Keflavík ...........0.00000 0... 45 
Kjörbækur hf., Kópavogi ............0.20000 00 67 
Klungurbrekka hf., Skógarstrandarhr., Snæfellsnessýslu .......... 3 

Knútur og Steingrímur hf., Hafnarfirði ..........0........0..... 67 
Konráð Ó. Sævaldsson hf., Reykjavík .........0.0.000.00 0000. 62 
Kópanes hf., Reykjavík ...........%.20200. 0000 41 
Kornhlaðan hf., Reykjavík ..........2.002%0 0200. 26 

Kremgerðin hf., Kópavogi ........2000200 0000 68 

Kristbjörg hf., Vestmannaeyjum .......0.000200. 000. 53 

Laufafell hf.. Hellu, Rangárvallasýslu ......0.00.200 000 52 

Leikvangur hf., Reykjavík .......2000.%0222020 00 59 
Loðdyýr hf., Gullbr—-Kjósarsýslu .........2.0200 0000 92 
Ludvig Storr hf., Reykjavík ...........2.2000. 000 80 
Mjölvinnslan hf., Hnífsdal, N.Ísafjarðarsýslu .......0.)00....... 53 
Módelhús hf., Garðahr., Gullbrs. ..........2.0 0 11 
Mótor hf., Reykjavík .........0.0..22 0000 80 
Nausthamar hf., Vestmannaevjúm „....0000.202 00. 68



Nes hf., Keflavík .........0000 00... 
Nes hf., Þórshafnarhr., N.-Þingeyjarsýslu ........020000000. 0... 
Niðursuða V. B. O. hf., Bíldudal, Suðurfjarðarhr., Barðastr.s. ........ 

Pálmar hf., Reykjavík .........2.0000 000 ene 
Píra-Húsgösn hf., Reykjavik ........002000200.an enn 
Pólarminkur hf., Mosfellshr., Kjósarsýslu ........0.0200 0000... 
Prjónastofa Selfoss hf., Selfossi, Árnessýslu .......000000 0000. 

Prjónastofan Prýði hf., Húsavík, Þingeyjarsýslu .......0.0.00...00.. 
Radíóbúðin hf., Akureyri ........00.20000 0. rns 

Radíóbúðin hf., Reykjavík ..........0..020000 00 0n enn 
Raðhús hf., Vestmannaeyjum ........0.00%00 000 sn sn 

Rafhús hf., Keflavík ...........02000000 ene 
Rafkaup hf., Reykjavík .........02020000 0000 
Reykver hf., Hafnarfirði ...........0.2002 0000. senn 

Ryðvarnarstöðin hf., Reykjavík ........00000000 0000 

Rækjustöðin hf., Ísafirði ...............000000 0000 
Ræsting hf., Reykjavík ........0.0.00.00.0... IS ÐNRSBEÐBROBRÐNRÐÐRRR 
Sameinuðu efnasmiðjurnar hf., Hveragerði, Árnessýslu ............ 
Sigurbergur hf., Hafnarfirði .............0.020 0000. nn 
Sjávarvörur hf., Reykjavík ...........0000000 00. 
Skagaprjón hf., Akranesi ...........200000 00. ven n 
Skeljafell hf., Reykjavík ........2020000. 0. 

Skóstofan hf., Reykjavík .........0.0.00002 00 
Smárakjör hf., Keflavík ............2.220. 00. n0 nn 

Smiðshöfði 15 hf., Reykjavík .........020000 0000 
Snorrabakarí hf., Hafnarfirði ............020202 000... n 
Stálskip hf., Hafnarfirði ...............0.02. 0000 

Steinasteypan hf., Akranesi ........0.02200 ene ns sn 
Steingrímur os Eggert hf., Vopnafirði, N.-Múlasýslu .............. 
Steypustöðin Ösp hf., Höfn í Hornafirði, Austur-Skaft. ............ 

Stjórntækni hf., Kópavogi .......020000 000. ran 
Sveinbjörn Árnason hf., Garði, Gullbrs. ......020.00. 0000. 
Sæfinnur hf., Reykjavík .........0000.000 0000 
Sætún hf., Seltjarneshr., Gullbrs. ........2000000 000... 
Tizkuverzlunin Femina hf., Akureyri ........0.0000 0000... 0... 
Togskip hf., Siglufirði ............0..000000. 000 
Tómstundahúsið hf., Reykjavík .......2000002 0000. n en 
Toyota-umboðið hf., Reykjavík ........00.00 000... BERÐNSERÐÐÐR 
Trésmiðja Gunnars Sigurðsson hf., Þingeyrarhr., V.-Ís. .......... 
Útgerðarfélag Þórshafnar hf.. Þórshafnarhr., N.-Þing. ............ 

Útgerðarfélagið Freyja hf., Bíldudal, Suðurfjarðarh., V.-Barðasir.s. .. 
Útgerðarfélagið Höfn hf., Siglufirði .........0..000. 000... 
Útgerðarfélagið Óðinn hf., Suðureyri í Súgandafirði, V.-Ísafjarðars. . 
Úthaf hf., Reykjavík ............ 2... 
V. Sigurðsson á Hallgrímsson hf., umboðs- og heildverlun, Rvík .. 
Valdimar hf., Vogum, Vatnsleysustr.hr., Gullbrs. .................. 

Valshamar hf., Hafnarfirði ..........0020220 000. 
Veiðarfæragerð Hornafjarðar hf., Hafnarhr., A.-Skaft. ............ 
Veiðafæraverzlun Sigurðar Fanndal hf., Siglufirði ................ 
Veiðivötn hf., Sauðárkróki ...........2..00 0000. 00 

Vélaverkstæði J, Hinrikssonar hf., Reykjavík ....0.000000. 0...



Nr. 308. 

Nr. 309. 

Tbl. nr. 

Véltak hf., Reykjavík ...........0.2000 000. 59 
Vélvagn hf., Kópavogi .........000%%00. 0000 42 
Verkframi hf., Reykjavík ..........2.000020 0200 48 
Verzlunin Óðinn hf., Akranesi .........0.0000 0000 80 
Verzlunin Ósk hf., Akranesi ...........20.0000.. 00 68 

Viki-Vaki hf., Reykjavík .........2..20200 000. 15 
Þinghóll hf., Kópavogi ............%02 000. 80 
Þjóðólfur hf., Reykjavík ..........2.20202. 0000 9 

Þjóðrekur hf., Búlandshr., Suður-Múlasýslu .........0.000........ 79 

Þorkell hf., Hafnarfirði ...............2..200 00. 11 
Þormóður rammi hf., Siglufirði ...........0.0...00 00... 55 
Þvottahúsið A. Smith hf., Reykjavík ........2000000 00. Ð1 
Ögurvík hf., Reykjavík ...........0...2.0. 0. 41 
Öl € gos hf., Reykjavík .......0.000002 000 16 

SKRÁ 

um ný samvinnufélög samkvæmt Löósbirtingablaði 1970. 
Tbl. nr. 

Pöntunarfélag Skutulsfjarðar, Eyrarhr., N.Ísafjs. ................ 19 

Pöntunarfélag Starfsmanna Búnaðarbanka Íslands, Reykjavík .... 15 
Pöntunarfélagið Neisti, Akureyri ........0.002002 0000 10 
Pöntunarfélagið ÖR, Reykjavík ..........0..0000 000. n 48 
Starfsmannafélag Slippstöðvarinnar, Akureyri .............0.0.... 10 

SKRÁ 

um firmatilkynningar, sem birtar hafa verið í Lósbirtingablaðinu 1970. 

Reykjavík. Tbl. nr. 

Adam ..........2 000 72 
Akurfell hf. .............0 0000 9 
Akurfell sf. ..........2.000000 00. 9 
Álftamýri SÉ. ..........0. 16 
Áliðjan 00... 1 

Almenna byggingafélagið hf. .............200002 0000. öð 

Almennar Tryggingar hf. ...............2000000. 000 49 
Altikabúðin ............2..0020 0. r nr 34 
Alþýðuhús Reykjavíkur hf. .........0.020.202 0000. 16 
Atlas .........0000 00 2 
B. G. Kristjánsson .........0..0.20.. 0000 n0nn 36 
Baader þjónustan hf. ..........0.2.20200 000. 49 
Bíla- og búvélasalan ...........0200. 000. 49, 65 
Bílabær ..........202.2. 0000 66 
Bílakjör  .........0.200 0000 43 
Bílaleigan Aka ...........0000 0000. 43 
Bílaleigan Týr sf. .........20.2 0200. 53 
Bílaleigan Vakur sf. ..........020.000 0 43 
Bílaryðvörn ..........0 0000 00nr 53
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Tbl. nr. 

Bílaryðvörn sf. ...........0000.. 00 35 

Bílaröst sf. ...........20 0000 3ð 

Bílaviðgerðir sf. .........0.020.20000nn nn 62 

Birkiturninn sf. ..........002.0 0000. 16 

Bitstál sf. ...........0000000 00 16 

Blikksmiðjan Sörli sf. .........0...22200 0000. 61 

Blómatorgið .........202000 00. 43 

Blómaval sf. ........02.00 00 12 

Borgarblikksmiðjan hf. .........00.220 00 0.nn rr 9 

Borgarþvottahúsið hf. .........22200000 0000 nenna 79 

Brauðbær sf. .........0.0000 000 10 

Breiðfjörðsblikksmiðja hf. .......02220000000 00 en nunnur 19 

Byggingarefni hf. „........00...0.22.0.. enn ner 43 

Byggingarsamvinnufélag barnakennara .........00020. 00... .0.0.0.0. 16 

Bygginsarsamvinnufélag Reykjavíkur .......0.000000 000... 0... 10 

Ceres Hf. ..........0.. 0000. 30 

Dalland sf. ........0.000 0000 0 err 34 

Dentalia hf. ..........2.000000 000 19 

Dísafell ...........0020. 0000 nr 59 

Dísafoss ........00.... sr 29 

Dósaverksmiðjan hf. ........0222000.0..0 ene nn rn 43 

Efnalaug Nóatúns ......000%.002 0. nnn nr 12 

Efnalaug Vesturbæjar .........200022. 0... renn 72 

Efnalaugin Lindin hf. ...........22..0.00.0. 00. 0n enn 42 

Efnalaugin Pressan ........02000000.000 renn 42 

Egill Guttormsson Hf. .........0000.000 00 nan 16 

Egill Vilhjálmsson hf. ........2..0000 0000 nnn nn 49 

Eignamiðlumin  ........00.000020 0. .en senn 43 

Eignaval „.......200000. eeen 44 

Eignir sf., fasteigna- á lögfræðistofa .......02000000 000. 0. nn... 34 

Eiríkur Jónsson sf. .......20200000 0000 10 

Ekra sf. ..........002 000. 43 
Erla ...........00 00. 72 
Etna hf. ........0...0 000 16 
Faktor Company .......0000000nn er 53 
Farmasía hf. ..........002.00000 nn 35 
Ferðabílar ..........20.000 sens 43 
Ferðaskrifstofan Sunna .........020200 00. n en 16 
Fjarhitun ..........2.00022. 000 0ne nr 16 
Fjölritunarstofa Daníels Halldórssonar sf. .......020000000.00 00... 11 

Flísagerðin sf. ........0..02.0002 00 48 
Flóra hf. .........2.22 00 43 
Flosprent sf. ........2020000 00 35 
Formprent sf. ........2.002 000... 35 
Fornverzlun og Gardínubrautir ............2.20000 00... n nn 61 
Framboð sf. ........020000 0000. 65 
G. Þorsteinsson € Johnson hf. .........00002. 0020 0n en öð 
Garðaprýði sf. ........2.0..00020 0000 62 
Garðar Jóhannesson sf. .......0202000. 00 sn 29 
Gellir sf. ..........00202 00 34 
Gildaskálinn hf. ............200.00.0..ss ss 61



Tbl. nr. 

Gjafabær ...........0..000 0000 öl 
Gjafir € Ritföng ................00.0 000. 49 
Gjafir Ritföng sf. .................0.00 0000. 15 
Gleðir, leikritaútgáfa ....................00 200 42 
Gleriðjan ............00000 0000 71 
Gleriðjan sf. ................002 0000 71 
Glerslípun £€ speglagerð hf. ............0.0..0000.00 0. 9 
Gólfteppalistar (..................0. 000. 19 
Grand ..........2020000. 0000 10 
Grensásbar ..................0 000 42 
Guðrún Heiðberg € Co. ..........00.0. 00 10 
H.J. Sveinsson Hf. ...........0....0 000 79 
Haf sf. .......000...00 16 
Haffjarðará sf. ................0.. 0. 16 
Hafskip Hf. .......000..0.. 0. 72, 72 
Hagkaup ............00.0...0. 0 59 
Hagræðing og hönnun ..............0.....200 000 43 
Halldór Eiríksson € Co. ........0.0.000 00 2, 3 
Hamar hf. .............0... 000 44 
Hamraborg sf. ...............00 2. 42 
Hannes Þorsteinsson € Co. .......0.0.00 00 30 
Hannes Þorsteinsson sf. ..........0%..0 0000 64 
Hannyrðaverzlunin Erla .................00 0000. 71 
Hárgreiðslustofa Austurbæjar sf. ..........0.0000.00 00. 53 
Hárgreiðslustofan Fíona ..........00...000 00... 0 16 
Hárgreiðslustofan Rína ..............000.0 002... 71 
Hatta- og töskubúðin ..................0..00000 0000 43 
Haukar hf. ..................20. 00 34 
Heimakjör ................. 0000 42 
Heimakjör hf. ..................000 64 
Heimaval ..................... 0 72 
Helgakjör ...............2... 0000 53 
Hervald Eiríksson sf. ................... 0000. 44 
Hlíðagrill ...................0.00.0.0 34 
Holtavegur 43, hf. .................0000 77 
Hoover-umboðið sf. ...............0...00 00 71 
Hótel Esja .....................02 00 42 
Hraunfell sf. .................002 0. 48 
Hreingerningamiðstöðin „.............0....0.0..0.00000 0. 79 
Hrímborg sf. ...............0000 0000 72 
Hrönn hf. ..............00.00.0 0. 72 
Húðun sf. .............000..0 0. 35 
Hús é hagræðing sf. ..............0.0.000. 000. 43 
Húsaval sf. ............02....000 44 
Húseignin Hverfisgata 70 sf. .................... 29 
Húsfélagið Álftamýri 13 sf. ..........0.. 16 
Húsgagnaverzlun Guðmundar Guðmundsson hf. .............. 49, 79 
Hvesta Hf. ........0.....0.. 0. 74 
Iðnframi sf. ................00. 00 71 
Ingimar Guðmundsson sf. .........000000 000 9 
Innkaup hf. ..............00000 00 2



Tbl. nr. 

Innréttingahöllin  ..........02200.0..nn enn 29 

Íslenzk-ameríska verzlunarfélagið hf. ........0.0000000. 000... 15 

Íslenzka umboðssalan ........0000000 0000 43 

Íslenzka útflutningsþjónustan ........2.2000000 00... n nn 30 

Íslenzkar prjónavörur sf. ........0022.0.nnen rann 59 

Íslenzkt verktak sf. ......02.000000. 0... 77 

Íslenzkur flugfiskur ..........002..00 0. nennerr err 29 

Íþróttir fyrir alla ........0.00002 0000 n 0 66 

Jarðvinnslan sf. ..........2.20000 ne 5ð 

Járnvöruverzlun Jes Zimsen hf. .......000000 nn 61 

Jaspis SÉ. .....0.200000 nn 16 

Jens Árnason Hf. ........2..0..0n ner 64 

Jeppaleigan sf. .......0000000 000. s nr 79 

Jóhann Friðriksson hf. .........0200.000 nenna 43 

Jónas Hallgrímsson € Co. ......0.200%0 00. ann 10 

Jörgensson á Norðfjörð sf. .......00000000 00 nnnn ern 35 

K. Albertsson sf. .......200000.0.0 ne 9 

K. Jóhannsson hf. ........00000000 00 16 

Kaffistofa Guðmundar ..........0.00% 0000. en nn 29 

Karís ............00 0 34 

Katla hf. ........2..2000.00 esne 34 
Kaupstefnan-Reykjavík ..........000000 000 enn óð 
Kjóllinn sf. .......02000000000 ene 29 

Kjötbúð Guðlaugs Guðmundssonar sf. ........2.000000 0000... 16 

Kjölbúðin Réttarholtsvegi Í ..........02000000 000. nn nn 12 
Kjötbúðin Réttarholtsvegi 1, sf. .........002000 0000 senn 43 
Kjötval ..........00000 0000 16 
Klæðning hf. .........0022000000n0en nn 49 
Klæðskerinn sf. ..........02000000 0. 53 
Kraftur hf. .............22000000nnne 12 
Kranaleigan sf. .........20202020 00 ne nn n 43 
Kristján Ó. Skagfjörð hf. ............%.00.neneee ern 65 
Kristjánsson hf. .........2200000. 000 0nn en 48 
Lady hf. ..........2.000 0000 31 
Landflutningar hf. ...........2..200. 000. en 16 
Laugarásbakarí ............2.2202020 0. 12 
Leikfangahúsið ............2.2000002 0000 15 
Leikfangaver ..........0020020. 00. 34 
Lindarprent sf. ..........2220000 0. n en 16, 79 
Listinn sf. ............2.0002. 000 sen 16 
Litliskógur sf. .............00000 0000. 29 
Ljósmyndaþjónustan sf. ..........22%.00000000 nn 34 
Ludvig Storr £ Co. ......020000000 nr 29 
Lyfjabúð Breiðholts ..........20.2.002000 0000 67 

Lögmenn, Eyjólfur Konráð Jónsson, Jón Magnússon, Hjörtur Torfa- 
son, Sigurður Sigurðsson .........2.2200000. 0. nn 3 

Lögmenn, Eyjólfur Konráð Jónsson, Jón Magnússon, Hjörtur Torfa- 
son, Sigurður Sigurðsson, Sigurður Hafstein .................. 3 

Magnús Víglundsson hf. ..........0000020 0000 71 
Málarameistarinn  ............22002 0000. 79 

Málarinn Hf. .........2..02 00... 43



Tbl. nr 

Málningarvörur sf. ................0000 0. 16 
Matborg Hf. ...........2.....00 0. 16 
Matkaup hf. .........0.00.0... 2 65 
Max Pemberton hf. .............. 00. 11 
Miðagerðin sf. ...........000...000.. 11 
Miðtún 68 sf. ............22000.0 0 42 
Minningabúðin ...............0.. 0200... 29 
Mjaldur sf. ................ 10 
Mótorverk sf. 20.00.0020. 42 
Myndiðn sf. ........)..0.00..0 0 49 
Norrænn Iðnaður sf. .............0.00000 0. 65 
Óðal sf. 000... 66 
Óðinstorg hf. ......0..00...0. 0. 34 
Ólafur Sveinsson £ Co. .......00.00 0 1 
Olíufélagið Skeljungur hf. ..........0...0.0000000 2000 72 
Papey 2... öð 
Pappalagnir sf. .................. 2. 66 
Pop-húsið  ................. 49 
Premtiðn (...............0.... 00 66 
Prjónastofan Alís .............000000 00 32 
Prjónastofan Snældan sf. .............0.2...000 00 29 
Radíóbúðin hf. ...............0...0000. 0. 64 
Radióbúðin ..............0....... 0000. 64 
Radiostofan sf. ...............0... 0000 16 
Rafgeymasalan „............0.0.000000000 0. 19 
Rafgeymaverksmiðjan Pólar hf. ...........00.00. 000. 74 
Raftækjahöllin ................0..0. 000. 29 
Rafvélav. Austurbæjar sf. ...........0...0.0.000. 0 öð 
Rakarastofa Árbæjar ..........)...0...000 00 16 
Reiknitækni og Forskriftir sf. .............0....... 48 
S. O. innréttingar sf. ..............00.00..0 0. 15 
S. Þorvaldsson sf. ...................020 0000. 11 
Sala og samningar ...............0...0.0.2000 0. 16 
Sameignarfélagið, Barónsstígur 10 A ........0000. 0... 11 
Sameinaða Vátryggingafélagið hf. ........................... 11, 42 
Samtrygging íslenzkra botnvörpunga .......,.......000000 0. 29 
Sandur sf. ..........200020000 0... 72 
Selur Hf. ...........000022. 0. 10 
Sendibílar hf. ....................00 000 43 
Sigurður Hannesson £ Co. hf. ........0.0.00000.0.00. 49 
Sigurjónsson £ Þór ............2..%.0.00s00nr 64 
Sigurþór og Björn sf. .................20200000 0 9 
Sjóvátryggingafélag Íslands hf. ...................00.0.. 0. 29 
Skáktíðindi ....................00... 0200. 53, 77 
Skilti € Plasthúðun ..................0000 0000. 5ð 
Skilti £ Plasthúðun sf. .............0000.0000 00 53 
Skipaafgreiðsla Jes Zimsen „...............000.0.0.00 0. 16 
Skorralundur sf. ...................0.2020 20 11 
Skrautsteinn hf. .................0.0.000.2 02 35 
Skrifstofuþjónustan „............0.0...0..0 0000 34 
Skúlaskeið hf. .................00...0. 0. 30



Tbl. nr 

Skúlaútgáfan ........0000000 nn enn 9 

Smíðastofa Einars € Hjalta sf. ....0.022020000 nn nn 59 

Smiðjan  ......0..000000 00 10 

Snyrti- og hárgreiðslustofa Austurbæjar sf. 20.00.0000. 000 0... öð 
Snyrti- og hárgreiðslustofa Austurbæjar .........00000 00... 0... 61 
Snyrti- og hárgreiðslustofan Afródíta ........20..020.. 000... 61 
Sogavegur 1 sf. ..........200000. 00. 29 
Sólheimabúðin ............2.202.0 0... nes 43 
Spegla- og snyrtivörubúðin ..........02200200nen nr 19 
Sportbær ..........02000 00 16 
Staðall hf. ...........0...00 0... 42 
Stálvinnslan hf. ..........2.200000 00 sens 11 
Standberg hf. ...........2000020 00 71 
Stefán og Ólafur sf. ..........02..000. 0000 10 
Steinavör Hf. .............00 000... 66 
Stjórnunarskólinn ..........20000 0000. 66 
Stofn sf. ......00..000 000 15 
Straumfjörður sf. ............02020 200 10 
Strax .........0.00 ss 16 
Stuðlar hf. ............00..0 00 enn 53, 61 
Stýri og vélar hf. ..........02.0022 00 11 
Sæfinnur hf. ...........0.2.00 000 .0n sen 53 
Söluþjónustan sf. ........0202022 0000. 59 
Táningablaðið Jónína ..........0000020 0000 0 nn 48 
Teiknistofan, Laugardal sf. .........2..2020202. 000 29 
Texti Hf. ............0..2 000 34 
Tígulbúðin ..............2..20.0 0000 62 
Tjaldsalan sf. ...........00000 0000. 30 

Tóbak og sælgæti ..............002 000... 12 
Tónaval sf. ...........00000 0000 61 
Top .....2.0000200 0000 16 

Trésmiðjan Víðir hf. .............2220 0200 00 nn 30 
Trétækni sf. ...........0000 0200. 16 
Tryggingamiðlarinn ...........2.00.200. 000 48 
Tryggingaþjónustan ...........0200000 0002. 48 
Uppsalir hf. ..........22.2020 00 3l 
Valhöll Hf. ..........00200. 00... 29 
Varmi hf. ...........20.02000. re 11 
Vátryggingafélagið hf. .............0..220 0002 00 0 9 

Veiðival  ...........20000. nes 43 
Vélaverkstæði Harðar Sigurðssonar .........0.2022000 00... 61 
Vélaverkstæði J. Hinrikssonar ...........0.00000 000... 29 
Vélaverkstæði J. Hinrikssonar hf. ..........0020220 0000... 29 
Vélsmiðja Eysteins Leifssonar hf. ...........20.02202.2 000. 62 
Vélsmiðjan Járn hf. ...............000..0ee ns 53 

Vélsmiðjan Steinar sf. ...........000000. 00. 43 
Véltak hf. ............00000 ss 61 
Verkfæri og járnvörur hf. ...............20000 200 11 

Verkkönnun sf. ...........2...00000 0... 49 
Verzlun G. Heiðberg ..............00..0 0... 16 
Verzlunin Bangsi ...............202002.00 200 48



Tbl. nr. 

Verzlunin Bangsi sf. ...................0.00 000 48 
Verzlunin Berglind ................000. 2000 72 
Verzlunin Ciro ............. 0000. 53 
Verzlunin Esja ................. 0... 35 
Verzlunin Geislinn ...............0. 000... 2 
Verzlunin Gimli hf. ............0000... 0. 44 
Verzlunin Glitbrá ..........0..0... 000... 43 
Verzlunin Guðný sf. .................0.0.2. 2 61 
Verzlunin Hamrakjör sf. ................. SR 66 
Verzlunin Hans Petersen hf. ......0.0.000000 0 48 
Veræzlunin Íða .............0...000. 000 53 
Verzlunin Kjóllinn ...............00000.0.0 00 30 
Verzlunin Nýborg sf. ............000..... 43 
Verzlunin Pálmar sf. ............00000 0. 65 
Verzlunin Réttarholt ...........0.00.00 00 59 
Veræzlunin Sísi ...............0000.0 42 
Verzlunin Sólrún hf. .........00.0000 0... 62 
Verzlunin Svalbarði .........0.0..0.00000.0. 53 
Verzlunin Þróttur ..............0000. 0. 71 
Verzlunin Æsa .............0...000 0. 42 
Vesti 20.00.0000... 32 
Vesturröst hf. .............000000 72 
Vetrar-Sport sf. .............. 16 
Viðarverk .............0..0.00 16 
Viðhorf ................ 00 9 
Viki-Vaki .................0 15, 16 
Viktoría hf. .............000.0000 72 
Víkur Hf. .........0.. 00. 34 
Völ Hf. 200... öð 
Vöruskemman hf. .............0000.00.. 42 
Þ. Þorsteinsson sf. ..............00000.00. 00. 34 
Þing ..........000 30 
Ægisgata 10 Hf. .........0..0.0..0 0. 62 
Öskjur € prent sf. .......... 43 

Akranes. 

Bila- og málningarverkstæðið hf. ..........000.0.0.0 67 
Fortuna sf. ......0.0000. 44 
Skagaprjón hf. .......0..000...0. 00 28 
Verzlunin Dyngja sf. ,„.................0.. 82 
Þórður Óskarsson hf. ............ 28 

Akureyri og Eyjafjarðarsýsla. 
Almenna tollvörugeymslan hf. ........00..0.0 0. 62 
Amboðaverksmiðjan Iðja sf. ...............0 0 49 
Ásbyrgi sf. 2... 49 
Berg sf. ......0...0. 0... 74 
Bifreiðaverkstæðið Þórshamar hf. ........0..0.000.0.0 54 
Bíla- og vélaverkstæði Dalvíkur ........0.0.0..00... 0 62 
Bílaleiga Norðurlands .........0.0.0..0...0 0 49
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Tbl. nr 

Bilaleigan Víva sf. .......0000000 020. 49 
Bílaverkstæði Dalvíkur ...........2.0000 0... en senn 62 
Bókhaldsskrifstofan sf. .......2.200.00 0000 ne sn 28 
Bókval sf. ........0.20200. 00 23 
Borgarbíó .........0.022000000nn nr 67 
Byggingarvöruverzlun Akureyrar hf. .........020000 000... 48 
Fagverk sf. .........02000000 eeen 49 
Félagsgarður hf. ...........0..00000 0... 62 
Fisksalan .............200000.0 ens 11 
Flugkaffi ............0.20020. 00. 67 
Gleraugnaverzlunin á Akureyri .......000000 0000 0 0 nn 54 
Glerslípun- og speglagerð Finns Magnússonar ........00.00000000.. 49 
HS Vörumiðar sf. ..........2.20.20202000 nes 49 
Haförn ..........2222000 000 23 
Hótel Akureyri hf. .............0202202 0000. 62 
Hótel Varðborg ...........020200 00 67 
Húsbyggir sf. ..............0.0200000. sr 11 
Húsgagnaverzlunin Kjarni hf. ...........0.00000 0000. n en 23 
Iðja Hf. ............0020002 00 6 
Kaupfélag Eyfirðinga .............2..2.202 0200 0nen sn 62 
Kjötverzlun Sævars ..........0.0.02000 0. 74 
Kristján Kristjánsson, Teiknistofa á auglýsingaþjónusta sf. ...... 23 
Kvistur sf. ...........00002020. 0000 49, 74 

Kvöldvökuútgáfan hf., Akureyri .........000000 00 sn enn 54 
Leðurvörur hf. ...........22.0222020200 29 
Ljósgjafinn hf. ...............00..00 00... 45 
Möl £ Sandur hf. .............2.20 00... senn 62 
Pétur £ Valdimar hf. .............0.2000 0. sense 54 
Raf Hf. .......0..20020000 0 74 
Rafverk ............0.0 0000. 74 
Sana Hf. ............022202 0000 8 
Saumastofa Heiðu .............00.20020 0000 23 
Slippstöðin hf. ...............2000 00. 8, 23 
Smári hf. .............. ARA AAA 74 
Stáliðn Hf. ............0...2. 0000... 11 
Strengjasteypan hf. ..........20000000 0000 62 
Strætisvagnar Akureyrar ............02020.0 0000 .0 ven 74 
Strætisvagnar Akureyrar hf. ...........2.020000 2000 nn en 14 
Trésmiðjan Pan sf. .............2.000 0000 nes 74 
Töskubúðin ..............200200200.ens ene 29 
Tóskubúðin, Akureyri .........0.2.000000000 0. enn nn rann 62 
Útgerðarfélag Akureyringa hf. ...........00.00000 00... vn 54 
Vagninn sf. .........200000 0000 nes 11 
Valbjörk hf. .........20000. 0000. 49, 54. 
Valdemar Baldvinsson .........2.200000 00 near 74 
Valprent hf. ..........2.202000000 0. 8 
Verksmiðjan Elfa sf. ........0......00 000... 23 
Verksmiðjan Glitbrá ...........2.202000.0nee ser 74 
Verksmiðjan Glitbrá hf. ............0..22000 000 74 
Örkin hans Nóa .......0000.. 0. 62



Árnessýsla. Tbl. nr. 
Hárgreiðsla Selfoss ........2.2000..0 00... 67 
Ingólfsís ............2.00000. 0000 G7 
Skallagrímur sf. .............0..0. 00. 07 

Vélaverkstæði Haraldar ...............%02 00... 67 

Barðastrandasýsla. 

Grótti Hf. ..........20.00.. 0 44 
Jarðýtan „Mjölnir“ „.............02. 000... 36 
Jarðýtan Óðinn ..............20. 0200 36 
Sleipnir og Ása-Þór ........02... 36 

Gullbringu- og Kjósarsýsla og Hafnarfjörður. 

Álafoss hf. ..........0...0.. 0. 12 
Áætlunarbílar Hafnarfjarðar hf. .........0.00.00..0 0. 12 
Bílanesti sf. .............200002 00. 12 
Börkur hf. .............020000.0 0 5ð 
Eggjasalan sf. ..............0..0.000 00 12 
Fuglabúið Vængir hf. ..............0.200 000... 12 
Grísaból sf. ..............00.0 00. 12 
Hafnarprent hf. ............2.0.2 00... 12 
Hafnarprent sf. ............0...202 0000 12 
Halldór B. Jónsson sf. „..........22 0000. 12 
Hellu og steinsteypa Jóns Björnssonar „...........0000 0. 12 
Hraunsteypan .............0..000 002 12 
Iðönborg ..............20200 0... öð 
Íshús Hafnarfjarðar hf. ..........0....00...0. 00 12 
Íslenzka Álfélagið hf. .........0...0..... 2. 12, 55 
Járniðnaðar- og pípulagningaverktakar Keflavíkur hf. ............ 12 
Jón á Kristján sf. ................2 0020. 12 
Mánabúð Hf. ..........0....22 0000. 5ð 
Norðurstjarnan hf. .................0000 00 12, 55 
Plastgerð Suðurnesja Hf. ...............0.0000. ns 12 
Raftækjavinnustofan Láguhlíð .............0.0.000.00 000 5ð 

Sildarflutningar sf. ..............00.0 2. 12 
Sjónvarpsþjónustan sf. .........2..002 0000. 12 
Steinsmíði sf. ............2..2.0000 0. 55 
Stormur hf. ...................0 0 12 
Teiknistofa Hafnarfjarðar sf. ................0000 000. öð 
Verzlunin Hraunborg ...................0 0000. .0 nn 12 
Ýtuvélar hf. .......0...0.00..0 200 5ð 
Þurrhreinsun BE sf. ................000 00. 55 

Húnavatnssýsla. 

Málmur hf. .........0.00000.0.. 13 

Húsavík. 

Hlynur sf. .........000..00200 0 75 
Jarðvinnuvélar hf. ................. 000... 69 
Johns Manville hf. ................0.0.. 0000. 36 

Korri hf. ...........0022..000200 0 67 
Tækniþjónustan sf. ...........0.00.0002 00 29



Ísafjörður og Ísafjarðarsýsla. Tbl. nr 

Bifreiðaleigan, Ísafirði .............2.0000 0... venner 33 

Dreifir sf. .........202r ser 3l 

Fiskvinnslan hf. .........200000 00. 38 

Gamla Þbakarfið .........20000000 0. een 55 

Grunnvíkingur hf. ........2000000000 00. etern 4 

Gunnvör hf. ..........2.0.0 00 42 

Hefill hf. 20... 23 

Húsgagnaverzlun Ísafjarðar .........0.02.000 0. r nv nn... 56 

Íshúsfélag Ísfirðinga Hf. .......2..00.00 ann nn 23 

Kaupfélag Ísfirðinga ........0..0.0000 0000. 0 nn 44 

Matvælaiðjan Reykur sf. .......20000000annnnn rn renn 4 

S. Jóhannesson ..........ses nr 38 

Straumur sf. 22.22.0200... 11 

Trésmiðjan Ösp .......00.00.0.. nr 77 

Verzlunin Dagsbrún .......0020.00000 00 nnnn erna 58 

Verzlunin Kjartan R. Guðmundsson ......00000 er cn nnr nn 29 

Vonin hf. ........2.... ess 82 

Keflavík. 
Bólsturgerð Suðurnesja .........2000020e en etern 72 

Bólsturgerð Suðurnesja sf. ......22020000. eeen 67 

Byggingafélag Iðnaðarmanna ......02..0000n en renn nn 35 

Efnagerð Austurlands hf. ........00.00000 000. neennn rn 57 

Guðfinnur sf. ............... 0. 71 

Kjartan Ólafsson hf. ........2.2.000 00. nr nr nn 57 

Nes hf. .......0000 ns 67 

Netanaust .........0202 rr 32 

Rún hf. ........000.0 s.n 38 

Sportvík sf, .......22.200 ner 55 

Sænes hf. .........0000 sn 67 

Verglunin Elsa ........0.20000 000 71 

Keflavíkurflugvöllur. 

Bílaleigan Ferðin ..........0.%%.0 00. 0n renn 53 

Span sf. ........002.0 0 11 

Kópavogur. 

Bílaleigan Umferð ...........00 00. 20n ern 28 

Einar Þorvarðarson sf. ..........2000 0200 n. sn 68 

Eyjólfur Ágústsson sf. ......22.02.. 000 17 

Fasi sf. ........0.0.. 000 11 

Flosprent sf. ......20.2.20 00 6 

Helluval sf. .........0... 0 57 

Innrömmunarstofa Einars Guðmundssonar .......0.000000 00... 82 

Köpra sf. ......0..0002 000 31 

Korpa .....00.000 000. 5Ð 

Pípulagnir sf. ..........0000 0. 44 

Réttingar € Nýsmíði sf. .........0.02.00 000. 11 

Sigurður Elíasson hf. ...........000000 00 57 

Sólbjört 20... 67 

Stálborg hf. ........2..202 000. 23 

Vart sf. 00... 11



Norður-Múlasýsla. 

Fiskvinnslan hf. ............0..00.. 0. 

Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

Bækur og húsgögn .............0.0.... 0000... 
Hvítárskálinn sf. ..............0.0.00.00 0. 
Mjólkurflutningar sf. ..........000.. 0000... 
Stjarnan hf. .„................0 000. 

Ólafsfjörður. 
Fiskur sf. .......0.0.00. 00 

Rangárvallasýsla. 

Framtak hf. ..........00.00 0. 

Þórisós sf. ...........00.00 000 

Sauðárkrókur. 

Matvörubúðin sf. ........0.0.00. 0 
Vélsmiðjan Logi ...............0.00. 00 

Siglufjörður. 

Mjólkursamsalan ..........00000.. 0. 

Skaftafellssýsla. 

Veiðarfæragerð Hornafjarðar hf. ................ 

Skagafjarðarsýsla. 

Fiskimjölsverksmiðjan hf. ...................... 
Frosti Hf. ............... 
Hannyrðabúðin Lindin .......................... 
Kaupfélag Austur-Skagfirðinga .................. 
Kaupfélag Skagfirðinga .......................... 
Kjarni sf. .............00 00 
Lyftir Hf. 0... 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

Berg Hf. .............0 000. 
Hólavellir hf., hraðfrystihús .................... 
Hraðfrystihús Ólafsvíkur hf. .................... 
Kirkjusandur hf. ...........0..00...000 000. 
Korri Hf. ........00.00 
Pöntunarfélagið Hamar ......................... 
Skipasmíðastöð Stykkishólms hf. ................ 
Skipasmíðastöðin Skipavík hf. .................. 
Trésmiðja Hellissands .......................... 
Valafell hf... 

Strandasýsla. 

Kaldbaksvík hf. ............



Suður-Múlasýsla. Tbl. nr. 

Austurflug sf. ........ AAA AAA 44 

Vestmannaeyjar. 

Bára sf. ........0.200 000 29 

Bílaver .......0.....00 0 67 

Búr hf. .......020000 0 69 

Eyjakjör .........0020000 0 67 
Fiskiðjan Hf. .........002002 0000 52 
Gjafar hf. .........22002000. 0 11 
Hárgreiðslustofan Adda .........2.02000 0000 ee ern 42 
Heildverzlun Karls Kristmanns ..........22000 0000 nn 54 

Hótel Hamar sf. .........00..02. 0... 1: 

Huginn hf. .............02002022 0 67 
Lindin sf. — SAUNA baðstofa .......20020000 000. 69 
Nippill sf. ......0..0022.002000 00 58 
Plastver sf. ...........00.2 0... 72 

Snyrtistofan Eydis ............0.0.00.00 000 nn 58 
Vélsmiðjan Völundur hf. ...........2000.20 0000 0 0 nn 6 

Þingeyjarsýsla. 
Flamingó .........000002. 000 29 

Hafnarbúðin sf. .........0..00000 0000 14 

Jökull Hf. ......0..0000 0000 29 

Kaupfélag Norður-Þingeyinga .........200000 0000 nnen een 72 

Kaupfélag Svalbarðseyrar ..........022000 0. öoð 

Kísiliðjan hf. ..........2002202 00. 13 

Óðinn hf. .......0..0 0000. 0rr 74 
Skósbúð Húsavíkur ............0.20. 00 ensure 14 

Verzlun Sigríðar Guðmundsdóttur sf. ......0000000 0000... 14 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðinda 1970. 

Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörf- 

um, undirskrifuð af forsætisráðherra 9. september 1970, nr. 90. 

Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fundar laugardaginn 10. 

október 1970, undirskrifað af forsetanum 13. september 1970, nr. 91. 

Auglýsing um skipting starfa ráðherra, undirskrifuð af forsætisráðherra 10. 

október 1970, nr. 92. 
Lög um breyting á lögum nr. 55/1962, um kjarasamninga opinberra starfs- 

manna, undirskrifuð af forsetanum 6. nóvember 1970, nr. 93. 

Lög nm ráðstafanir til stöðugs verðlags og atvinnnöryggis, undirskrifuð af 

forsetanum 19. nóvember 1970, nr. 94. 

Anglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla 

Íslands, nr. 76/1958, með áorðnum breytingum, undirskrifuð af menntamálaráð- 

herra 2. október 1970, nr. 95. 
Lög um viðbótarríkisábyrgð vegna Landsvirkjunar, undirskrifuð af forsetan- 

um 29. desember 1970, nr. 96. 
Lög nm breyling á lögum um verðlagsmál, nr. 86 frá 31. des. 1968, undirskrif- 

uð af forsetanum 29. desember 1970, nr. 97.
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Lög um breyting á vegalögum, nr. 23 16. april 1970, undirskrifuð af forset- 
anum 28. desember 1970, nr. 98. 

Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka, undirskrifuð af forsetanum 
12. desember 1970, nr. 99. 

Lög um breyting á lögum nr. 1 11. febr. 1970, undirskrifuð af forsetanum 28. 
desember 1970, nr. 100. 

Lög um Lifeyrissjóð bænda, undirskrifuð af forsetanum 28. desember 1970, 
nr. Í01. 

Lög um breyting á lögum nr. 23 27. apríl 1959, um sauðfjárbaðanir, undir- 
skrifuð af forsetanum 22. desember 1970, nr. 102. 

Lög um breyting á lögum nr. 45 12. maí 1969. um heimild fyrir hreppsnefnd- 
ina í Kirkjubæjarhreppi í Vestur-Skaftafellssýslu til að selja jörðina Þykkvabæ í 
Landbroti, undirskrifuð af forsetanum 28. desember 1970, nr. 103. 

Lög um breyting á lögum nr. 75 frá 27. apríl 1962, um Stofnlánadeild land- 
búnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í sveitum, undirskrifuð af forsetanum 
28. desember 1970, nr. 104. 

Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1968, undirskrifuð af forset- 
anum 28. desember 1970, nr. 105. 

Lög um söln á íbúðum, sem byggðar eru af framkvæmdanefnd bygginga- 
áætlunar í Reykjavík eða til útrýmingar heilsuspillandi húsnæðis, undirskrifuð af 
forsetanum 28. desember 1970, nr. 106. 

Lög um félagsheimili, undirskrifuð af forsetanum 28. október 1970, nr. 107. 
Fjárlög fyrir árið 1971, undirskrifuð af forsetanum 28. desember 1970, nr. 108. 
Lög um breyting á lögum um kirkjuþing og kirkjuráð íslenzku hjóðkirkj- 

unnar, nr. áð 8. júní 1957, undirskrifuð af forsetanum 29. desember 1970, nr. 
109. 

Lög um breyting á lögum nr. 40, 30. apríl 1963, um almannatryggingar, undir- 
skrifuð af forsetanum 29. desember 1970, nr. 110. 

Lög um virkjun Lagarfoss, undirskrifuð af forsetanum 30. desember 1970, 
nr. 111. 

Lög um breyting á lögum nr. 84/1970, um Háskóla Íslands, undirskrifuð af 
forsetanum 31. desember 1970, nr. 1129. 

Leiðrétting. 

Rekstrarreikningur Slysatrygginga árið 1969, bls. 723: VI. 3. verði: Kr. 619 532.90. 
Rekstrarreikningur  Sjúkratrygginga árið 1969, Þls. 725: 1 9. verði: 

Kr. 11 014 331.95. 

  

Stjórnartíðindi B 15, nr. 301—-309. Útgáfudagur 16. ágúst 1971.














