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Efnisyfirlit 

í tímaröð. 

Kaflar í efnisyfirlitinu. 

Stjórnarráðsbréf, auglýsingar, Heiðursmerki. 

  

  

      

reglugerðir o. fl. Einkaleyfi. 
Reikningar. Skrá um hlutafélög. 
Vörumerkjaauglýsingar. Skrá um samvinnufélög. 
Embætti, sýslanir m. m. Skrá um firmatilkynningar. 
Sendiherrar og ræðismenn. Lagabirting. 

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

4 | 3. jan. Reglugerð um Raunvísindastofnun Háskólans ........ 9—12 
1 | 12. jan. Auglýsing um sérstök veiðisvæði fyrir línu fyrir Suð- 

vesturlandi, í Faxaflóa og Breiðafirði ............ 1 
2 | 12. jan. Reglugerð um skyldusparnað .........0000000.0..0.. 28 
5 | 12. jan. Reglugerð um tollfrjálsar verzlanir á Keflavíkurflug- 

velli á vegum ríkisins ...............0.....00... 12—14 
3 | 13. jan. Auglýsing um notkun heimildar í 32. tl. 3. gr. tollskrár- 

laga um lækkun flutningsgjalds með flugvélum í 
tollverði vöru ..........0..00200 2000 8 

6 | 14. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss ..........0.00000 00... 14—15 
7 | 15. jan. Reglugerð fyrir Heilsuverndarstöð Ísafjarðar ........ 15—16 
8 {| 20. jan. Reglur um varnir gegn óhreinkun sjávar af völdum 

Olu .......00..0200 anne 16—17 
9 | 20. jan. Reglur um endurgreiðslu innflutningsgjalds af benzini 17—-18 

10 | 21. jan. Samþykkt um breyting á samþykkt nr. 244 24. nóv. 1966, 
um afgreiðslutíma verzlana á Húsavík ............ 18 

11 | 21. jan. | Reglugerð um Útflutningslánasjóð ................... 19—-20 
12 | 22. jan. Reglugerð um menntaskóla .............00000.0000... 21—40 
13 | 22. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 251 31. desember 

1965, um breyting á reglugerð fyrir Vatnsveitu Kópa- 
vogskaupstaðar nr. 183 12. desember 1958 .......... 40 

14 | 22. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir Vatnsveitu 
Siglufjarðarkaupstaðar nr. 6 20. janúar 1964 og breyt- 
ing á þeirri reglugerð nr. 117 2. maí 1969 .......... 40-—-41 

15 | 22. jan. Samþykkt um sveitarstjóra í Grindavíkurhreppi í Gull- 
bringusýslu #.............20200000 000 41—42 

16 | 22. jan. Reglugerð fyrir Vatnsveitu Keflavíkur ................ 42—44 
17 | 22. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð um holræsi og hol- 

ræsagjöld í Keflavík nr, 206 31. desember 1958 .... 44—45
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| loðnuveiðum ...........000000 0. 45 
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30 | 29. jan. Samþykktir fyrir Alþýðubankann hf. ................ 74-81 
31 | 29. jan. Reglugerð fyrir Alþýðubankann hf. .................. 81-89 
21 | 1. febr. | Hafnarreglugerð fyrir Reykjavíkurhöfn .............. 48—59 
59 | 8. febr. | Auglýsing um bæjanöfn ..........000000 000... 0... 137—138 
23 | 9. febr. | Reglugerð um sérstök veiðisvæði fyrir línu og net fyrir 

Suðvesturlandi ...........20202000 00... 60—-61 
60 | 9. febr. | Auglýsing um umferð í Reykjavík .................. 138 
32 | 10. feb. Reglur um málflytjendastörf manna í opinberu starfi 89-90 

28 | 12. feb. Auglýsing um styrki samkvæmt lögum um fávita- 
stofnanir .........200000 00... 72 

33 | 12. feb. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 7 22. janúar 

1964 um iðgjöld Hl slysatrygginga samkvæmt 40. gr. 

laga nr. 40 1963 um almannatryggingar sbr. reglu- 

serð nr. 60 1969 .........00002 0000. 91-92 

34 | 15. feb. Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöru- 
flutninga í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 92-93 

41 | 15. febr. | Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Ólafíu Jóhanns- 

dóttur ...........0 98 

61 | 15. febr. | Auglýsing um umferð í Reykjavík .............0..... 139 

35 | 17. feb. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 55 20. marz 1970, 

um eftirlit og mat á ferskum fiski o. fl. .......... 93 
67 | 19. febr. | Reglugerð um dýragarða og sýningar á dýrum ...... 143— 145 

36 | 92. feb. Reglur um þóknun prófnefndarmanna í löggiltum iðn- 
STEINUM 22.02.0202. 93-95 

27 | 23. feb. Auglýsing um fyrirframinnheimtu opinberra gjalda .. 72 
837 | 23. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 106 25. april 

1969 um viðvörunarmerki almannavarna .......... 95 
39 | 26. febr. | Auglýsing um afnám vegabréfsáritana fyrir borgara | 

| Páfaríkis ........0..0.00 000 | 97 
40 | 26. febr. | Auglýsing um afnám vegabréfsáritana fyrir starfsmenn 

| Sameinuðu þjóðanna .......0020.002000 0... | 97 

29 1. marz | Reglugerð um breyting á reglugerð um kjarasamninga | 

starfsmanna sveitarfélaga nr. 159 frá 20. september | 
| 1962 ...........0000 00 | 73 

42 1. marz | Reglugerð fyrir Heilsuverndarstöð Akureyrar ........ 99 
38 ' 2. marz Reglugerð um eftirlit og mat á söltuðum grásleppu- 

| hrognum til útflutnings ............00...000 00... | 95-96
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félagsmálaráðuneytisins á byggingasamþykktum nr. 
| 158 29. september 1967 ......0..020020 000... | 100 

45 | 5. marz | Auglýsing um skipulag í Skeiðahreppi í Árnessýslu .. 101 
46 | 9. marz | Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 214 25. október 

| CC 1966 um möskvaslærðir botnvörpunetja og lágmarks- 
| stærðir fisktegunda .............0.0.0. 0... ..0.0.. | 101 

48 | 17. marz | Reglugerð um breyting á reglugerð um búnað og rekstur | 
lyfjagerða og lyfjaheildsala og eftirlit með þeim nr. } 
289 22. desember 1970 ........20000 0000 nn | 103 

47 (18. marz | Auglýsing um gjaldskrá fyrir þungaskatt af dísilbifreið- | 
um, 5 tonn eða meira að eigin þyngd .............. | 101—-102 

57 | 19. marz | Reglugerð um breyting á reglugerð um öryggisráðstaf- | 
anir við frystikerfi og búnað í frystihúsum, nr. 12 
25. janúar 1965 .........0.000200 0000 nn. 135— 136 

63 | 22. marz | Auglýsing um umferð í Reykjavík ........0...00.00... 139 
62 | 23. marz | Auglýsing um umferð í Keflavík .................... 139 
49 | 24. marz | Samþykkt fyrir Vatnsveitufélag Múlakotsbæja í Fljóts- 

hlíðarhreppi, Rangárvallasýslu .........0..000.0..... 103—104 
50 | 24. marz | Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskups um, 

að bæirnir Bjarnastaðir, Másstaðir, Hjallaland, 

Hnjúkur og Helgavatn, er nú tilheyra Undirfellssókn, 
falli undir Þingeyrarsókn í Húnavatnsprófastsdæmi 104 

68 | 95. marz | Reglugerð um brunavarnir og brunamál fyrir Hafnar- 

fjarðarkaupstað ...........2200 000. 146— 164 
51 | 26. marz | Hafnarreglugerð fyrir Hafnarfjarðarkaupstað ........ 105--117 
52 | 96. marz | Hafnarreglugerð fyrir Landshöfn í Keflavík og Njarð- 

víkum .........000 0000 118—128 
58 | 26. marz | Reglugerð um innflutnings, framræktun og verzlun með 

SÁðVÖTUr ...........2000. 00. 128—129 
54 | 26. marz | Auglýsing um takmörkun á síldveiði í Norðursjó og 

Skagerak ...........0000 00... 129— 130 
69 | 26. marz | Fvrirmæli um sakaskrá ríkisins og sakavottorð ...... 165—-166 
55 | 80. marz | Reglugerð um gíróþjónustu pósts og síma ............ 131— 132 
64 | 81. marz | Auglýsing um breytingu á reglum um greiðslu kostn- 

aðar vegna ferðalaga á vegum ríkisins nr. 199 Í. sept.     1970 00.20.2000 140 

56 2. apríl | Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Akraneshöfn, 
nr. 24 4. febrúar 1963 ........00000 0000. 133—134 

70 | 5. apríl | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 28 18. apríl 1958, 
um útvarpsrekstur ríkisins ........................ 166 

66 6. apríl | Auglýsing um skiptingu kennslustunda milli náms- 
| greina á skyldunámsstigi skólaárið 1971— 1972 .... | 141— 142   56 | 7. april | Auglýsing um framlagningu kjörskráa við alþingiskosn- 

ingar 13. júní 1971 .......0...0200 0200 137
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65 | 30. april Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 67 29. júní 1932 

um breytingu á reglugerð nr. 88 25. október 1929, 
um bifreiðatryggingar ......................002... 141 

75 | 30. apríl |Samþykkt um sveitarstjóra í Þingeyrarhreppi í Vestur- 
Ísafjarðarsýslu .............00.2 00. 184 

177 | 3. maí Reglugerð fyrir A.-Húnavatnssýslu um fjallskil og fleira | 326—339 
16 | 4. maí Reglur um breyting á reglum nr. 52 12. marz 1965 um 

breyting á reglum nr. 11 20. janúar 1953, um eftirlit 
með skipum og öryggi þeirra ................0.... 185—186 

85 5. maí Reglugerð um Hitaveitu Sauðárkróks ................ 196—200 
86 5. maí Gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks .............0..... 200—201 

71 6. maí Auglýsing um heilbrigðiseftirlit í Reykjavík ........ 186 
78 7. maí Auglýsing um skipulagsbreytingar samkvæmt lögum 

nr.5/1968 .......0..2.020000 0. 187 
79 7. maí Menntamálaráðuneytið, verkefni, skipulag og starfs- 

reglur ..............000.000 0000. 193 
80 | 10. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 5 8. janúar 

1970 um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Siglufjarð- 
arkaupstað, nr. 111 10. ágúst 1956 .................. 193 

81 | 10. maí Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Vest- 
mannaeyjahöfn, nr. 46 19. febrúar 1970 ............ 194 

82 | 10. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 129 26. apríl 
1966 um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Breiðdals- 
víkurhöfn, nr. 4 3. janúar 1945, sbr. reglugerð nr. 119 
30. Júlí 1957 .........0022. 0000. 194 

83 | 10. maí Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Eski- 
fjarðarkauptún, nr. 303 21. nóvember 1969 ........ | 195 

87 | 11. maí Reglugerð um eyðingu svartbaks með fenemali ...... | 202 
93 { 12. maí (Reglugerð um hrossaræktarbú að Hólum í Hjaltadal. 210—212 
88 | 21. maí — Skipulagsskrá fyrir Björgunar- og sjúkrasjóð Breiða- 

| fjarðar ...........00.. 00 203—-204 
89 | 25. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 202 19. nóvem- 

' ber 1959, um takmörkun leigubifreiða í Reykjavík og | 
ráðstöfun atvinnuleyfa, sbr. reglugerð nr. 27 28. marz | 
; 1962 og reglugerð nr. 110 1. júlí 1963, um breytingar 
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22. maí 1965 og breytingu á þeim lögum sbr. lög nr. 
32 7. apríl, um heimild fyrir veðdeild Landsbanka 
Íslands til að gefa út nýja flokka bankavaxtabréfa .. „ 275—279 

168 | 15. júlí Auglýsing um umferð í Borgarnesi .................. | 321 
135 | 26. júlí | Auglýsing um breyting á auglýsingu um staðfestingu á 

| aðalskipulagi Reykjavíkur nr. 137 3. júlí 1967 ...... 279 
136 | 26. júlí | Samþykkt um afgreiðslutíma rakarastofa í Reykjavík .. | 280 
137 | 26. júlí | Samþykkt um afgreiðslutíma verzlana í Reykjavík o. fl. | 281--284 
139 | 26. júlí | Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Brynleifs Tobias- 

| OO SONAP .......rrr rr | 285 
140 | 26. júlí Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Guðrúnar Jóns- 

dóttur | 286 
143 | 27. júlí Auglýsing um breytingu á auglýsingu nr. 154 1963, um 

skiptingu Reykjavíkurprófastsdæmis í sóknir og | 
prestaköll ..............000. 0... | 288 

138 | 28. júlí Skipulagsskrá fyrir Minningagjafasjóð Kvenfélags | 
Hreyfils .....0..0.0. 0 | 284—285 

142 | 30. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 100 29. júní | 
1957, um takmörkun leigubifreiða í Hafnarfirði ogum 
ráðstöfun atvinnuleyfa, sbr. reglugerð nr. 31 22. febr. 
1961, reglugerð nr. 145 30. júní 1964 og reglugerð nr. 

(70 6. apríl 1970. „........0... 0. | 287 
169 | 3. ágúst Auglýsing um lækkun gjalda af hráefnum til sælgætis- | 

| framleiðslu | 322 
i86 4. ágúst | Stofnskrá fyrir Útflutningsmiðstöð iðnaðarins ...... | 349—ðó1 
141 | 5. ágúst | Auglýsing varðandi hreindýraveiðar ................ 287 
170 | ;—. ágúst | Auglýsing um umferð á Hofsósi .................... 322 

1
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

171 12. ágúst Reglugerð um fasteignaskatt í Þingvaliahreppi í Árnes- 

Loosýslu 00... 923 

172 12. ágúst | Reglugerð um fasteignaskatt í Reyðarfjarðarhreppi, 

Suður-Múlasýslu (.......000000 0. 923 

173 12. ágúst Reglugerð um fasteignaskatt í Fljótsdalshreppi, Norð- 
ur-Múlasýsiu .........0000 0000. 323 

174 | 17. ágúst | Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Pat- | 
rekshöfr:, nr. 191 8. júlí 1968 ......0.00000 000... 324 

175 19. ágúst Auglýsing um að ákvæðum 1. mgr. 28. gr. laga nr. 47 
2. maí 1968, um vörumerki, skuli ekki beitt gagnvart | 
þegnum tiltekinna ríkja ........0000000 00... 324 

176 | 20. ágúst | Auglýsing um sameiningu Ísafjarðarkaupstaðar og Eyr- 
arhrepps í N.Ísafjarðarsýslu .................... 325 

179 | 25. ágúst | Skipulagsskrá fyrir Fóstbræðrasjóð ................ 341 
180 | 25. ágúst | Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Sigurlaugar Ólafs- 

dóttur frá Litluhlíð í Lýtingsstaðahreppi í Skaga- 
fjarðarsýslu ...........020000 00 s.n 342 

188 | 25. ágúst | Auglýsing um umferð í Reykjavík ................ 352 
187 | 26. ágúst | Auglýsing um umferð í Reykjavík ................ 3ðl 

189 | 31. ágúst | Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 
á verðgrundvelli frystrar rækju frá 1. ágúst til 31. 
október 1971 ........0200000 0000 352—353 

190 | 31. ágúst | Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 
á verðgrundvelli á óverkuðum, saltfiski og söltuðum ' 
ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið frá 1. ágúst 
til 31. desember 1971 ..........%0000 0000. 353 

191 | 31. ágúst | Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins | 
á verðgrundvelli á freðfiski fyrir framleiðslutíma- | 
bilið 1. ágúst til 31. desember 1971 .............. 3ðd 

192 1. sept. | Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar .................. J0ð——358 

181 | 3. sept. | Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöru- 
flutninga í Austur-Húnavatnssýslu ............... 342—-343 

182 | 6. sept. | Reglur um breytingu á reglum nr. 14 28. febrúar 1962 
um breytingu á reglum um eftirlit með skipum og 
öryggi þeirra, nr. 11 20. janúar 1953 .............. 343—344 

183 | 7. sept. | Reglugerð um Hitaveitu Seltjarnarneshrepps ........ 344—346 
178 | 10. sept. | Auglýsing um tollverð notaðra bifreiða ............ 340 
184 | 13. sept. | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 202 11. sept. 1970 

um lánveitingar húsnæðismálastjórnar úr Bygging- | 
;  arsjóði ríkisins .........20000000 000. en. | 346 

194 | 14. sept. | Skipulagsskrá fyrir Styrktarfélaga og Styrktarsjóð í 
| Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar ............ | 359—-360 

195 | 15. sept. | Skipulagsskrá fyrir Tónskóla Sigursveins D. Kristins- | 
| CO SOMAr 22.00.0000 | 360—-362 

196 | 17. sept. | Samningur milli Læknafélags Íslands og menntamála- 
ráðuneytisins um gjald fyrir heilsuvernd í skólum 362



  

  
  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

193 | 21. sept. | Auglýsing um að ákvæðum 1. mgr. 28. gr. laga nr. 47 
| 2. maí 1968, um vörumerki, skuli ekki beitt gagnvart 

| þegnum tiltekinna ríkja .........0000000 00. 0... 358 

197 | 21. sept. | Erindisbréf héraðsdýralækna ............0.00....0.. 363—-365 
230 - okt. Alþingismenn kosnir í júní 1971 .................... 457—460 

198 | 11. okt. Auglýsing um umferð í Kópavogi .................. 366 
203 ' 12. okt. | Reglur um umferð og athafnir í kirkjugörðum Kefla- 

víkur, lóðum þeirra og löndum ..............0... 379—381 
199 | 14. okt. Auglýsing um umferð í Reykjavík ................ 366 

204 | 15. okt. | Arðskrá fyrir vatnasvæði Mýrarkvíslar ............ 381 
200 | 19. okt. Samþykkt um stjórn bæjarmála Ísafjarðarkaupstaðar | 366 —377 
201 | 19. okt. Auglýsing um breyting á auglýsingu nr. 178 10. 

september 1971, um tollverð notaðra bifreiða .... 377 

205 | 19. okt. Auglýsing um virðingar til brunatryggingar á hús- 
eignum utan Reykjavíkur (samkvæmt lögum nr. 59 
24. april 1954 og lögum nr. 9 23. marz 1955) ...... 382—383 

206 | 22. okt. Reglugerð um starfskjör á póst- og símastöðvum .... | 383—384 
210 | 25. okt. Auglýsing um umferð og bifreiðastöður í Njarðvíkur- 

hreppi í Gullbringusýslu ...............0.0.0.0.. 399 
211 | 25. okt. Auglýsing um bifreiðastöður í Hafnarfirði ..... BR 399 
202 | 26. okt. Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir Landsvirkjun 

nr. 115 frá 14. júní 1966 .............00000..000.. 378 

214 | 26. okt. Reglugerð um sjóðfélaga Lífeyrissjóðs bænda og iðgjöld 
til sjóðsins ..........2200000 s.n. ss 401—404 

207 | 27. okt. Reglugerð fyrir Kennaraháskóla Íslands námsárið 
1971--72 .........00 00 385—389 

208 | 28. okt. Reglugerð fyrir Þroskaþjálfaskóla Íslands .......... 390—-394 
209 | 28. okt. Reglugerð fyrir röntgentæknaskóla .................. 395—-398 
212 1. nóv. Skipulagsskrá fyrir Sjóð Níelsar Dungals prófessors .. 400 
213 2. nóv. Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Björns Eiríkssonar 

og Kristínar Marteinsdóttur frá Höskuldsstaðaseli í 
Breiðdal ............02200 000 400—-401 

215 4. nóv Reglugerð fyrir Hitaveitu Reykjahlíðar .............. 404—-407 
216 4. nóv | Gjaldskrá Hitaveitu Reykjahlíðar, Skútustaðahreppi .. | 407—408 
220 | 10. nóv. Auglýsing um umferð í Reykjavík .................. 429 

231 | 11. nóv. Auglýsing um gjald fyrir afnot stöðumælareita í 
Reykjavík ........00.002000 nn 460 

217 | 12. nóv. Reglugerð um kosningu og starfssvið iðnráða ........ 409—411 
218 | 15. nóv. Reglugerð um eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfél. | 411—414 
229 | 15. nóv. Reglugerð um sóttvarmir .........000.000. 000. 433—-456 
219 | 18. nóv. | Reglugerð fyrir Rafveitu Reykjarfjarðarhrepps ...... 415—421 
232 | 18. nóv. ' Auglýsing um umferð á Keflavíkurflugvelli .......... 460 

233 | 18. nóv. | 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..0.0.00000 0000. | 461 

234 | 19. nóv.  Skipulagsskrá fyrir minningarsjóð um Jón Gunnlaugs- | 
| son og Guðlaugu Gunnlaugsdóttur frá Bræðraparti á 

Akranesi 461—62
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

| 

230 | 24. nóv. Skipulagsskrá fyrir æskulýðs- og sumarbúðirnar að | 
Ölver í Melasveit, Borgarfjarðarsýslu .............. 463—-464 

236 | 24. nóv. Samþykkt fyrir Veiðifélag Þorvaldsdalsár .......... ' 464—465 
237 | 24. nóv. Samþykkt fyrir Veiðifélag Vestur-Eyfellinga ........ 465—466 
221 | 25. nóv. | Auglýsing um umferð og bifreiðastöður í Hafnarfirði . | 422-423 
238 | 25. nóv. Viðauki við byggingarsamþykkt Skorradalshrepps .... | 466—469 
239 | 29. nóv. Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Selfoss .... 469 
240 | 29. nóv. Samþykkt fyrir Vatnsveitufélagið Skálavatnsveitu .... | 469—470 
222 | 30. nóv. | Auglýsing um bann við sildveiðum með herpinót, á 

svæði í hafinu suður af Írlandi og vestur af Englandi 423 
241 | 2. des. Auglýsing um hámarkshraða ökutækja í Borgarfjarðar- 

kauptúni .........2020000 2... 471 
242 | 3. des. Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutn- 

inga á félagssvæði Félags vörubílaeigenda, Hafnar- 
firði ...........0..000 0000 471—472 

243 | 3. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 28 9. febrúar 

1963, um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Þingeyr- 
arkauptún, nr. 33 14. marz 1958 ......02000 0000... 472 

244 | 3. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 59 26. marz 

1965, um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Dalvík, 
nr. 157 17. júlí 1950 ........02000 0000 00. nn 473 

245 | 3. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 167 16. septem- 

ber 1963, um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Búða- 
kauptún í Suður-Múlasýslu, nr. 83 11. maí 1953 .... 473 

223 | 20. des. Gjaldskrá yfir ríkissjóðsgjöld af einkasöluvörum .... 424 
246 | 20. des. Auglýsing frá fjármálaráðuneytinu um gildistöku aðal- 

mats fasteigna 1970 ..........0..0000 0... nn 474 
247 | 21. des. Auglýsing um umferð í Keflavík .................... 474 
226 | 22. des. Reglugerð um hækkun bóta samkvæmt lögum um al- 

mannatryggingar ............00.000 00... 429 
248 { 22. des. Auglýsing um breyting á gjaldskrá sundstaða í Reykja- 

vík, nr. 312 29. desember 1969 ........00.000.00... | 475 
249 | 22. des. Reglugerð um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts í 

Reykjavík. .........200000 0... 475—471 
224 | 23. des. Auglýsing um notkun heimildar skv. 28. tl. 3. gr. toll- 

skrárlaga nr. 1/1970 um endurgreiðslu gjalda vegna 
skipasmíða og skipaviðgerða, og um notkun heim- 
ildar skv. 15 tölul. 6. gr. laga nr. 10/1960 um sölu- 
skatt, sbr. 18. og 19. tölul. 13. gr. reglugerðar nr. 169/ 
1970 um sama efni .........2.2.0000 200. ' 425—428 

250 | 23. des. Reglugerð um leigu eftir íbúðarhúsalóðir í Reykjavík .. 478 
251 | 27. des. Skipulagsskrá fyrir Námssjóð Kumbaravogs ........ ' 478—479 
253 | 27. des. Auglýsing um innflutningskvóta .................... | 481 
225 | 28. des. Auglýsing um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka .. | 429 
252 | 28. des. Reglugerð um orlof ...........0000 000. n nn | 479—-480 
254 | 29. des. Reglugerð um nám og störf sjúkraliða ................ ' 482—484  
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

227 | 30. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 67 29. júní 1932 
um breytingu á reglugerð nr. 88 25. október 1929, um 
Þifreiðatryggingar .............00.0.0.000000 000. 430 

228 | 30. des. | Reglugerð um flokkun bygginga og annarra mannvirkja 
til fyrninga og um flokkun íbúðarhúsnæðis til fyrn- 
' inga og viðhaldskostnaðar ........................ í 4ð1—A32 

255 | 30. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 4/1971, um | 
Raunvísindastofnun Háskólans ............0.0.0.... 485 

256 | 30. des. Auglýsing um umferð í Kópavogi .................... 486—487 
257 | 30. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 7 22. janúar 1964 

um iðgjöld til slysatrygginga samkvæmt 40. gr. laga 
nr. 40 1963 um almannatryggingar, sbr. reglugerð nr. 
60 1969 ......2000000000 000 487—-A488 

258 | 30. des. Reglugerð um iðgjöld atvinnurekenda til lífeyrisdeild- 
ar almannatrygginga árið 1972 .................... 488 

259 | 30. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 118 9. september 
1954, um sölu og veitingar áfengis ................ 489 

260 | 30. des. Skipulagsskrá Menningarsjóðs Austur-Skaftfellinga .. | 489—490 
264 | 31. des. Reglugerð um raforkuvirki ........................ 497—632 

Reikningar. 

24 ' Reikningur Minningargjafasjóðs Landspítala Íslands 
(1970 20... 61--64 

99 Reikningur Minningarsjóðs Gerðu Claessen fyrir árið 
1970 20... 217 

100 Reikningur Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 
| 01970 0000. 218 

101 | í Reikningur Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þor- 
| steinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1970 | 218--219 

102 Reikningur sjóðsins Gerðuminning árið 1970 ........ 219 
103 Reikningur Minningarsjóðs Guðrúnar Teitsdóttur frá 

| (1. jan. 1970 til 31. des. 1970 ........0.... 220 
145 Reikningur Verzlunarbanka Íslands hf. árið 1970 .... | 294—-266 
146 Reikningur Biargráðasjóðs Íslands 1970 .............. 296—301 
147 Reikningur  Gjafasjóðs Aðalsteins Kristjánssonar, 

Winnipeg, frá 1. janúar 1970 til 31. desember 1970 .. 301 
148 Reikningur Sóttvarnarsjóðs ríkisins frá 1. janúar 1970 

til 31. desember 1970 .......0. 0... 302 
149 Reikningur Minningarsjóðs Guðrúnar Jafetsdóttur, frá 

(CC. janúar 1970 til 81. desember 1970 ......0.. 302 
150 teikningar Gjafasjóðs Sturlu Jónssonar, frá 1. janúar 

1970 til 35. desember 1970 .......0.000000 303 
151 Reikningur Minningarsjóðs Lárusar G. Lúðvíkssonar 

| og Málíríðar Jónsdóttur frá 1. janúar 1970 til 81. des- 
| ember 1970 2... 303 

152 | Reikningur Ólafssjóðs frá 1. janúar 1970 til 31. desem- | 
| Þer 1970 ............0.0... | 304
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Nr. Dagsetning | Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

| 

153 | Reikningur Læknishéraðasjóðs frá 1. janúar 1970 til 31. 
| desember 1970 ........00.0000 000 304—-309 

154 í | Reikningur Samvinnubanka Íslands hf. árið 1970 .... | 310--311 

155 Í Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebes | 
| | árið 1970 .........0.0200 00 311 

156 | | Reikningur yfir tekjur og gjöld Framfarasjóðs Jóns 
| prófasts Melsteds og frú Steinunnar Bjarnadóttur 

Melsteds árið 1970 .......0.000000 0 312 
157 | Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins Þor- 

| | valdarminning árið 1970 .........0.00000 000... | 312 —-313 
158 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Giga's ' 

| Árið 1970 ...........00000 0 313 
159 | Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra 

| og þurfandi þjóðjarðalandseta í hinu fyrrverandi 
| Suðuramti, árið 1970 .......02000020 00. 314 

160 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Krist- 
jáns kenungs Níunda árið 1970 ................0.. | $14—315 

161 | Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Friðriks | 
| kenungs Áttunda árið 1970 ........0.0..0.000.. 315 

162 | Beikningur Jólaglaðnings- og hjálparsjóðs Gunnlaugs 
Bjarna 1970 .........00000 00. 316 

163 Reikningur Áhaldasjóðs Barnaspítalasjóðs Hringsins 
| 1970 0 0... 316—317 

164 Reikningur Minningarsjóðs Gunnars Jakobsen 1970 . 317 
165 | Reikningur Verðlaunasjóðs dr. phil. Ólafs Danielsson- 

| ar og Sigurður Guðmundssonar, arkitekts, tímabilið 
17. febrúar 1967 til 31. desember 1968 .............. 318—319 

166 Reikningur Verðlaunasjóðs dr. phil. Ólafs Daníelsson- 
| ar og Sigurðar Guðmundssonar, arkitekts, 1. janúar 
| 1989 til81. desember 1970 .......0 00... 0 319--320 

167 ' Reikningur Minningarsjóðs Kristínar V. Jakobsen 1970 321 

185 Reikningur Fiskveiðasjóðs Íslands .................. 347—348 
261 Reikningur Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir 

árið 1970 .........000002 000 491—494 
262 | Reikningur Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir 

| árið 1970 (Bráðafúadeild) ...........0.00000 0000... 494—-495 
263 | Reikningur Minningarsjóðs Þórleifar Kr. Sigurðardóttur 

| ljósmóður frá Kóngsbakka árið 1970 .............. 496 
265 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verka- 

manna- og sjómannafélaganna í Reykjavík árið 1969 | 633—634 
266 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verka- 

| OC manna- og sjómannafélaganna í Reykjavík árið 1970 635—636
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| 

267 | Vörumerki ......... 636-—805 

268 Heiðursmerki ........................0..000 00... 805—811 

269 Einkaleyfi ......................0.022000 0000... 811-—-812 

270 Embætti, sýslanir m. a. ............0..0..00.0.00. 0... 812—-821 

271 | | Sendiherrar og ræðismenn .......................... | 822 

272 | | Skrá um ný hlutafélög .................0.0.00..0000... | 822—-828 

273 | Skrá um ný samvinnufélög ......................... 829 

274 | | Skrá um firmatilkynningar .......................... 829—-841 

|  Lagabirting .................2.0.000 0000 290—293, 
841—842
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Auðunn Hlíðar Einarsson, 820. 

Aukatekjur ríkissjóðs, gildistaka 

augl., 240. 

kjör- 

  

| Austur-Húnavatnssýsla, fjallskil, rg., 326 
—-839; leigubifreiðar, rg., 342—343. 

Áfengi, sala og veitingar, rg., br., 489. 
Áfengisvarnarnefnd, félagsmálaráð, Rvík, 

verkaskipting, 245—246. 
Áhaldasjóður Barnaspítala 

rkn., $16—317. 

Árni Ísaksson, 815. 
Ásta Lárusdóttir, 818. 

Ásthildur Kjartansdóttir, 817. 
Ástráður B. Hreiðarsson, 815. 
Ákerman, G., 809. 

Hringsins, 

B. 
Baade, Steinar, 809. 

Baldur Bragason, 820. 
Baldvin Árnason, 816. 

Balguerie, Alfred, 811. 
Barnett, Ian Hunter, 820. 

Bára Guðmundsdóttir, 815. 

Bátaábyrgðarfélög, rg., br., 240—-242. 
Benedikt Axelsson, 816. 
Benóný Friðriksson, 805. 
Benzín, endurgreiðsla innflutningsgjalds, 

r, 17—18. 
Bergersen, Thorbjörn B., 808. 
Bergh, Öivind, 808. 
van den Berghe, Leon A., $11. 
Bergþóra Gísladóttir, 818. 
Bernström, Knut, 807. 
Bessastaðahreppur, vatnsveita, rg., 229-- 

232. 
Bifreiðar, tollverð, augl., 340, 377. 
Bifreiðatryggingar, rg., br.. 141, 430. 
Birgir Kjaran, 806. 

Bjargráðasjóður Íslands, rkn., 298—301. 
| Bjarney Njálsdóttir, 817. 
| Bjarni Bjarnason, 806. 

laga, | Bjarni M. Gíslason, 806. 
Bjarni Guðmundsson, 817.
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Bjarni Hannesson, 821. 
Björck, G., 809. 

Björgúlfur Þorvarðarson, 816. 
Björk, H., 810. 
Björn Ingólfsson, 818. 
Björn Þór Ólafsson, 818. 
Björnsen, Harald, 808. 
Björnsson, Britta, 815. 
Blackburn, Henry, 818. 
Blasen, Leon, 807. 
Bogi Nilsson, 814. 

Bokstedt, Bertel, 810. 
Borgarfjarðarkauptún, hámarkshraði 

ökutækja, augl., 471. 
Borgarnes, umferð, augl., 321; vatnsveita, 

rg., 205—-209; sjsk., 209—-210. 
Botnvörpunet, möskvastærðir, 

101. 
Bove, Thore, 808. 
Bráland, Ture, 810. 

Breiðdalsvík, hafnarrg., br., 194. 
Brekke, Bent B., 808. 
Brenden, Olav Arnfinn, 809. 
Brosio, Manlio, 810. 

Brostigen, Anker Gunnar, 809. 
Brunatryggingar utan Reykjavíkur, virð- 

ing, augl., 382—383. 
Brunavarnir, Hafnarfjarðarkaupstaður, 

rg., 146— 164. 
Bryndís Skúladóttir, 818. 
Brynjar Valdimarsson, 816. 
Brynjólfur Kjartansson, 814. 
Busch, R., 808. 

Búðakauptún. hafnarrg., br., 478. 
Byggingarsamþ., Akureyri, br. 100; 

Reykjavík, br, 172—178: viðauki, 

Skorradalshreppur, 466—-469. 

Bvggingarsjóður ríkisins, lánveitingar, 

re, br., 346. 

Bæjanöfn, augl., 137--138. 
Böðvar Bragason, 814. 
Börjesson. Kurt Ingemar. 822. 

rg., br. 

C. 

Carlquist, Axel, 819. 
Christiansen, Carl, 815. 

Christiansen, Otto, 814. 

Cleland, William Paton, 811. 

Colliander, B., 809. 

Cronebáek, N. Á. F., 810. 

  

D. 
Dahl, Bent, 808. 

Dalvík, hafnarrg., br., 473. 

von Dardel, J. J., 810. 
Dillon, Brendan, 822. 

Dísilbifreiðar, þungaskattur, gjsk., 101— 
102. 

Dóra Pálsdóttir, 817. 

Dragnótaveiðar, takmarkað leyfi, augl. 

215— 217. 
Dýragarðar, sýningar á dýrum, rg., 143 

—145. 

E. 
Edling, Carl Gustaf Sebastian, 810, 822. 
Eftirlaun aldraðra félaga í stéttarfélög- 

um, rg., 411—414; Lífeyrissjóður 
bænda, rg.,, 243--245. 

Eggert Brekkan, 815. 
Eggert Gautur Gunnarsson, 820. 
Egilien, Nils Steen, 809. 
Egill Stefánsson, 822. 

Einar Arnalds, 806. 
Einar Bragi, 813. 
Einar Pálsson, 805. 
Einar Ól. Sveinsson, 806. 

Einar Sæmundsson, 806. 

Einkaleyfi, 811—-812. 
Einkasöluvörur, gjsk., 59—60, 424. 
Eiselt, Herta Karin, 814. 

Eiturbeiðnir, útgáfa og afgreiðsla, rg., 
256—-260. 

Eiturefni, notkun í landbúnaði og garð- 
yrkju, rg, 261—-270; notkun og bann 
við notkun, rg., 254— 255; undanþágur, 
augl. 256. 

Ekholdt. Per, 808. 

Envik, Sten, 810. 

Elín Kjartansdóttir, 806. 
Elísabet F. Eiríksdóttir, 818. 
Embætti, svslanir m. m., 812—-821. 

Eremeef, Jón Barði Skúlason. 821. 
Ericson, S. H:Son, 809. 
Ericsson, C. G. 0O., 810. 
Eriksen, Erik, 808. 
Erla M. Eggertsdóttir, 817. 

Erna H. Kolbeins, 818. 

Ersböll, Niels, 807. 
Eskeland, Tvar, 808. 
Eskifjörður, hafnarrg., br., 195. 

Ester Bergmann Halldórsdóttir, 819. 

  

{ Evensen, Hans Edvard, 819.
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Evju, Stein, 808. 
ayrarhreppur, sameining við Ísafjörð, 

augl., 325. 
Eysteinn Guðjónsson, 819. 
Eyþór Stefánsson, 806. 

F. 
Fagerheim, Tore, 809. 
Fasteignaskattur, Fljótsdalshreppur, rg., 

2323; Reyðarfjarðarhreppur, rg., 323; 
Þingvallahreppur, rg., 323. 

Fasteignir, gildistaka aðalmats, augl., 474. 
Fávitastofnanir, styrkir, augl., 72. 

Feldmann, Walter, 811. 
Ferðalög á vegum ríkisins, greiðsla kostn- 

aðar, angl., 140. 

Félagsmálaráð, áfengisvarnarnefnd, Rvík, 
verkaskipting, rg., 245—-246. 

Finnur Torfi Hjörleifsson, 819. 
Firmatilkynningar, skrá um, 829—841. 
Fiskræktarsjóður, rg., 250—251. 

Fiskur, eftirlit og mat á ferskum, rg., br., 

93. 

Fiskveiðasjóður Íslands, rkn., 347—-348. 

Fjallskil, A-Húnavatnssýsla, rg., 326—-339. 
Fjarskiptamál, augl., 288—290. 
Flesch, Colette, 807. 
Fljótsdalshreppur, fasteignaskattur, rg., 

323. 
Flutningsgjald með flugvélum, hækkun, 

augl., 8. 

Folven, Ragnar, 808. 

Framfarasjóður Jóns prófasts Melsteds 
og frú Steinunnar Bjarnadóttur Mel- 
steds, rkn., 312. 

Frev, Hans, 812. 
Friðbjörn Gunnlaugsson, 819. 
Friðgerður Samúelsdóttir, 818. 
Friðrik Pétursson, 818. 

Friefeldt, J., 810. 

Frystihús., örvggisráðstafanir við frysti- 
kerfi, rg., br., 185— 186. 

Furuhers, Magne, 809. 
Fyvrning, flokkun bygginga o. fl., rg., 481 

132. 

  

G. 
de Geer, G., 810. 

Geir Ólafsson, 814. 
Geir G. Zoðga, 806. 
Gerðuminning, rkn., 219. 

Gevrs, Baron W. J. G., 822.   

Gíróþjónusta, rg., 131-—132. 
Gísli Konráðsson, 822. 
Gísli Sigurbjörnssor, 805. 

Gjafasjóður Aðalsteins Kristjánssonar, 
rkn., 301; C. Liebes, rkn., 311; Sturlu 

Jónssonar, rkn., 303. 

Gjaldmiðill, útgáfa 5000 kr. seðils, augl., 

195. 
Gjerde, Johan, 808. 
Godö, Reidar, 808. 

Goodwin, John Forest, 811. 

Granberg, Gunnar K. L., 809. 

di Grapello, A. Figarolo, 807. 
Gravier, Maurice, 811. 

Grásleppuhrogn, eftirlit og mat, rg., 95 
—86. 

Grindavík, umferð, augl., 214. 

Grindavíkurhreppur, sveitarstjóri, sþ., 41 
—-42. 

Grindhaug, Sten, 809. 

Guðfinna Sigurðardóttir, 806. 

Guðjón Friðriksson, 818. 
Guðjón Guðmundsson, 815. 
Guðlaug Snorradóttir, 817. 

Guðlaug Torfadóttir, 820. 

Guðmundur Karl Ásbjörnsson, 815. 
Guðmundur 1. Eyjólfsson, 818. 

Guðmundur Í. Guðmundsson, 8183, 
816, 820. 

Guðmundur G. Hagalín, 813. 
Guðmundur Jensson, 815. 

Guðmundur Klemenzson, 817. 

Guðmundur Malmquist, 816. 
Guðmundur Marteinsson, 806. 

Guðmundur Oddsson, 814. 

Guðmundur Þór Pálsson, 816. 

Guðmundur Sigurðsson, 816. 
Guðmundur Sigurmonsson, 819. 
Guðmundur Þorsteinsson, 813. 

Guðnv Helsadóttir, 818, 820. 

Guðríður Eiríksdóttir, 819. 

Guðríður Óskarsdóttir, 817. 

Girðrún Guðjónsdóttir, 816. 
Guðrún Ásústa Guðmundsdóttir, 8921. 

Guðrún Halldórsdóttir, 817. 

Guðrún P. Helgadóttir, 805, 821. 
Guðrún Fonnev Óskarsdóttir, 818. 
Guðrún Pétursdóttir, 818. 

Guðrún Þórðardóttir, 818. 

Gullbrúðkaupssjóður Bjarna amtmanns 

Þorsteinssonar og frú Þórunnar Hann- 

esdóttur, rkn., 218—-219. 

815,
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Gunnar Árnason, 818. 

Gunnar Bjarnason, 806. 
Gunnar Guðmundsson, 818. 

Gunnar Þór Jónsson, 814. 

Gunnar G. Sehram, 806, 816, 818. 

Gunnar Thoroddsen, 815. 

Gylfi Þórðarson, 814. 

H. 

Haarstad, Gunnar, 808. 

Hafdís Sigurgeirsdóttir, 818. 

Hafnarfjarðarkaupstaður, brunavarnir, 

ro, 146—-i64; hafnarrg., 105— 117. 
Hafnarfjörður, hundahald, sþ., 242; leigu- 

bifreiðar. rg., br., 287; leigubifreiðar til 
vöruflutninga, rg., 471-—472; rafveita, 
gjsk., 855--358; umferð, augl., 399, 422 
-123. 

Hafnarreglugerðir: Akraneshöfn, br., 133 

——184; Breiðdalsvík, br., 194; Búða- 

kauptún, br, 473; Dalvík, br.. 473; 

Eskifjörður, br., 195; Hafnarfjarðar- 
kaupstaður. 105—-117; Keflavík, Njarð- 
víkur, 116--128; Neskaupstaður, 173- 

182: Patrekshöfn. br., 324; Reykjavík- 

nrhöfn, 4859; Siglufjarðarkaupstað- 

ur, br. 193; Vestmannaevjahöfn, br., 

194; Þingeyri, br., 472. 
Hafnor, Odd, 808. 

Halla, Bergs, 806. 

Halldór J. Arnórsson, 815. 

Halldór Baldursson, 813. 

Halldór Þ. Dungal, 817. 
Halldór Jóhannsson, 820. 

Halldór Sigurðsson, 820. 
Halldór E. Sigurðsson, 819. 
Halldóra Bjarnadóttir, 805. 
Halldóra Jónsdóttir, 819. 

Halldóra Kristinsdóttir, 818. 

Hallfríður Þorkelsdóttir, 818. 

Hallgreen, Karl-Axel, 810. 

Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, 821. 

Hamer, Pierre, 807. 

Hanna S. Jóhannsdóttir, 818. 

Hanevold, Gunder, 809. 

Hannes Andrésson, 806. 

Hannes Kr. Davíðsson, 813. 

Hannes Hafstein, 817. 

Hannes Jónsson, 818. 

Hannes Kjartansson, 806. 

Haraldur Árnason, 815. 

Haraldur Finnsson, 818.   

Haraldur J. Hamar, 822. 

Haraldur Sigurðsson, 813. 

í Haraldur Óskarsson, 816. 
| Harford, Etienne, 822. 
| Hartwell, Leif, 810. 

Hastert, Roger, 807. 
Haugland, Knut, 808. 

Haukur Magnússon, 816. 

Havta, Cahid S.. 822. 
Háskóli Íslands, rannsóknastofnanir við 

heimspekideild, rg., 167--172. 
Hee, Bahns, 822. 
Heide-Jörgensen, Erling. 807. 
Heiðursmerki, 805—811. 

Heilbrigðiseftirlit, Reykjavík, augl., 186. 

Heilsuvernd í skólum, samningur, 362. 

Heilsuverndarstöð, Akureyri, rg., 99; Ísa- 
fjörður, rg., 15—-16. 

Heimilisþjónusta, fyrir aldraða, rg., 237 
—-238. 

Helga Friðtinnsdóttir, 818. 

Helgi Ágústsson, 815. 
Helgi Sæmundsson, 813. 

Hellinekx, Camille, 807. 

Hendrik Jafetsson, 818. 

Henrik Sv. Björnsson, 814, 815. 
Hérað<dýralæknar, erindisbréf, 363—-365. 

Hilda Torfadóttir, 818. 

Hildur Eyþórsdóttir, 818. 

Hilmar Björnsson, 818. 

Hinata, Seizo, 822. 

Hirlekar, D. H., 818. 

Hitaveitur: Sauðárkrókur, rg., 196—-200; 

gjsk., 200--201; Selfoss, tg, 14— 15: 
Seltjarnarneshreppur, rg, 344—346; 
Reykjahlíð, rg., 404--407; gjsk., 407— 
408. 

Hjalti Zophoniasson, 821. 

Hjálmar Ólafsson, 821. 

Hjálmfríður Sverrisdóttir, 817. 

Hjördís Stefánsdóttir, 816. 

Hjörne, Poul. 807. 
Hlutafélög, skrá um, 822—-828. 

Hofsós, umferð, augl., 322. 
Holmquist, R.. 810. 

Holræsi, Keflavík, rg., 

Hoppe, Gunnar, 810. 
Horn, Tankman, 807. 

Hólar, hrossarækt, rg., 210—-212. 

Hreindýraveiðar, augl., 287. 
Hrossaræktarbú, Hólum í Hjaltadal, rg., 

210—-212. 

br., 44—45.
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Hulda Björg Sigurðardóttir, 821. 
Hult, Jöran, 807. 

Hundahald, Hafnarfjörður, sþ., 242. 
Hunziker, Roy Herman, 822. 
Husled-Andersen, Börge, 807. 
Húsavík, afgreiðslutími verzlana, sþ., br., 

18; skipulags, augl., 221. 
Húsnæðismálastjórn, lánveitingar, rg., 

br., 946. 

Hveragerði, aðalskipulag, augl., 205. 
Hörður Alfreðsson, 817. 

1, Í. 
Iðnaðarvörur, lækkun gjalda, augl., 213 

214. 
Iðnráð, kosning og starfssvið, rg., 409— 

411. 
Ihrstad, Knut, 809. 
Indiana Guðlaugsdóttir, 819. 

Ingebrigtsen, Johan, 809. 

Ingibjörg Þorkelsdóttir, 818. 
Ingibjörg Þórarinsdóttir, 821. 
Ingunn Árnadóttir, 819. 

Ingvar Vilhjálmsson, 806. 

Ingveldur Á. Stefánsdóttir, 816. 
Ingvi Ingvarsson, 816. 

Ingvi Jón Einarsson, 81ð. 
Innflutningskvóti, augl., 481. 
Innheimta, ýmissa gjalda með viðauka, 

augl., 240, 429. 
Íbúðarhúsalóðir, Reykjavík, rg., 478. 
Ísafjörður, heilsuverndarstöð, rg., 15—16; 

sameining við Eyrarhrepp, augl., 325; 
stjórn bæjarmála, sþ., 366—-377. 

J. 

Jakob Frímannsson, 806. 

Janssen, Ludvig Hermann Alfred, 8156. 
Jansson, Sven, 809. 

Jenny B. Ingólfsdóttir, 818. 

Jens Sumarliðason, 817. 

Johansen, Öivind, 808. 
Johansson, B. J., 810. 

Joheimsem, Magne Jan, 809. 
Johnson, Jón Ragnar, 815. 

Jokumsen, Gunnar T., 811. 

Jóhann Hafstein, 806. 

Jóhann Steinason, 816. 

Jóhann Gunnar Þorbergsson. 814. 
Jóhannes L. 1. Helgason, 819. 
Jóhannes F. Skaftason, 813. 

Jólaglaðnings- og hjálparsjóður Gunn- 
laugs Bjarna, rkn., 316. 

  

Jón 

Jón 

Jón 

Jón 

Jón 

Jón 

Guðgeirsson, 814. 

Halldórsson, 819. 

G. Hallgrímsson, 815. 
Ingimarsson, 813. 
H. Kristjánsson, 820. 
H. Magnússon, 821. 

Jón Thorarensen, 805. 

Jón Mar Þórarinsson, 819. 

Jóna Þorsteinsdóttir, 821. 

Jónas Bjarnason, 821. 
Jónína Ágústsdóttir, 817. 
Júlíana Þ. Lárusdóttir, 818. 

Jödahl, O., 809. 

Jörundur Steinar Garðarsson, 820. 

K. 
Kaldager, Christian Roy, 808. 

Kallsberg, Einar, 807. 
Kappelin, C. E., 810. 
Karl Kristjánsson, 821. 

Karlsen, Thorleif, 808. 

Kaskela, Aksel, 807. 

Katrin Lovíse Magnúsdóttir, 817. 

Kavli, Guthern, 808. 

Keflavík, holræsi, rs. br., 44—-45; kirkju- 

garðar, r., 879—881; Njarðvíkur, hafn- 

arrg., 118--128; umferð, augl., 139, 474, 

vatnsveita, rg., 424. 

Keflavíkurflugvöllur, tollfrjálsar verzl- 

anir, rg., 12— 14; umferð, augl., 460. 

Kellberg, L., 810. 
Kennaraháskóli, rg., 385—-389. 
Kirkjugarðar, Keflavík, r, 379—ð8l. 

Kjarasamningar, starfsmanna sveitarfé- 

laga, rg., br., 79. 
Kjartan Pálsson, 814. 
Kjellevold, Rasmus, 809. 
Kjeverud, Knut Terje, 809. 

Klint, E. af, 809. 
Kloster, Finn, 808. 

Knudsen, Fréderik, 807. 

Knut Olterstedt, 806. 

Knútur Hallsson, 813, 816. 

Koch, Bent A., 808. 

Kofoed-Hansen, Sophie, 817. 

Kolbeinn Þorleifsson, 817. 

Kolbrún Valdimarsdóttir, 820. 

Kópavogur, umferð, augl., 366, 486 —4187; 
vatnsveila, rg., br., 40. 

Kristensen, Svenn Eske, 807. 

Kristinn Gíslason, 819. 

Kristinn Guðmundsson, 821 (2).
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Kristinn R. Gunnarsson, 815. 
Kristín Pálsdóttir, 819. 
Kristján Baldvinsson, 815. 

Kristján Róbertsson, 816. 

Kristján Sigurðsson, 814. 
Kristján Sveinsson, 813. 
Kunc, Drago, 822. 

L. 
Lagabirting, 290—-293, 841—-842. 

Landenius, O., 810. 

Landshöfn, Keflavík og Njarðvíkur, hafn- 
arrg., 118— 128. 

Landsvirkjun, rg., br., 378. 
Langeland, A. Lodvar, 807. 
Larsen, Bjarne Th.. 809. 
Larsen, Eli Tage, 808. 
Lehman, P. M., 810. 
Leifur Ásgeirsson, 818. 
Leigubifreiðar, Hafnarfjörður, rg., br., 

287, Reykjavík, rg., br., 204; til vöru- 

flutninga, Á-Húnavatnssýsla, rg., 342 
—-ð43; Hafnarfjörður, rg., 471—-472; 
Snæfellsness- og Hnappadalssýsla, rg., 
92—-93. 

Leonhard Ingi Haraldsson, 820. 
Lindell, S.N. 810. 
Lindgren, Á. G., 810. 
Lindroth, K. J. H., 809. 
Lindström, Per, 810. 

Linker, Hal, 810. 

Linker, Halla, 810. 
Lífevrissjóður, bænda, rg., 401—-404; eft- 

irlaun, rg., 243--245. 
Lík, flutningur, rg., 239. 
Loesch, Fernand, $07. 

Loftur Ólafsson, 820. 
Lohne, Övvind, 809. 
Lundquist, J. H. 810. 

Lúðvík Jósepsson, 819. 
Lyfjagerðir og Iyfjaheildsalar, rg., br. 

103. 
Lwth, H. E., 810. 
Læknishéraðasjóður, rkn., 304—-309. 
Lög, gildistaka, augl., 240. 

„ 

M. 
Magnea S. Sigurðardóttir, 818. 
Magnús Ágústsson, 821. 
Magnús J. Brynjólfsson, 805. 
Magnús Magnússon, 818. 
Magnús Gísli Magnússon, 817. 

Magnús V. Magnússon, 812 (2), 814. 
' Magnús Óskarsson, 816, 820. 
Magnús Þ. Torfason, 812. 
Margrét Þóra Guðlaugsdóttir, 818. 

! Margrét Guttormsdóttir, 819. 

  

Margrét Rögnvaldsdóttir, 814. 

Margrét Thorlacius, 816. 
Marstrander, Sverre, 808. 

Mart, Marcel, 807. 
Marzban, Manoutchebr, 822. 
Matthías Ásgeirsson, 819. 
Matthías Eggertsson, 818. 
Mallhías Frímannsson, 817. 
Maudal, Kjell Tvar, 809. 
Málflytjendastörf, manna í 

starfi, r., 89—-90, 
Már Ársælsson, 817. 
Megnihistou, Fesseha, 817. 
Menntamálaráðuneytið, verkefni. skipu- 

lag og starfsreglur, 187—-193. 
Menntaskólar. rg., 21—-40. 
Minningargjafasjóður Landspítala Ís- 

lands. rkn., 61—64. 

Minningarsjóðir, rkn.: Gerðu Claessen, 
217; Guðrúnar Jafetsdóttur, 302; Guð- 
rúnar Teitsdóttur, 220; Gunnars Jakob- 
sen, 317; Kristínar V. Jakobsen, 321; 
Lárusar G. Lúðvíkssonar og Málfríðar 
Jónsdóttur, 303; Þórleifar Kr. Sigurðar- 
dóttur ljósm. frá Kóngsbakka, 496. 

Mislereggen, Knut, 809. 
Mogensen, Eiler, 808. 
Mohr, Aug. Ghr., 808. 

Molstad, Lars, 808. 

Montagne, Adhemar, 822. 

Möller, Sigurd, 809. 

Myhren, Odd, 809. 
Myrvang, Odd. 809. 
Mölbach-Thellefsen, Claus, 809. 

opinberu 

N. 
Nanna Sigurðardóttir, 816. 
Neraal, Jan, 809. 
Nes, Alf, 809. 
Neskaupstaður, hafnarrg., 173—-182. 
Niels P. Sigurðsson, 813, 816, 820. 
Njarðvíkurhreppur. umferð, augl., 399. 

Nordenskjöld. S., 810. 

Nordensvárd, Yngve Wincent, 820. 

Normann, Arne, 809. 

de Novillis, Gennaro, 822. 
Nyland, Arne, 808.
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Nyström, H., 810. 
Nærlöff, Carl T., 808. 
Nörgaard, Jens, 807. 

0, Ó. 
Oddur Björnsson, 815. 

Ofstad, Einar-Frederik, 808. 
Olga Jónasdóttir, 818. 

Olga Magnúsdóttir, 818. 
Olgeir Axelsson, 815. 

Olía, varnir gegn óhreinkun sjávar, r., 
1617. 

Olsson, H.-0., 810. 
Opinber gjöld, fyrirframinnheimta, augl., 

72. 
Orlof, rg., 479—-480. 
Ólafssjóður, rkn., 304. 
Ólafur Egilsson, 816. 
Ólafur Ingvarsson, 818. 

Ólafur Jónsson, 819. 

Ólafur Pétursson, 814. 
Óli Þ. Guðbjartsson, 817. 
Óli Björn Hannesson, 820. 
Óli P. Kristjánsson, 806. 
Ólöf Margrét Magnúsdóttir, 817. 
Óskar L. Ágústsson, 819. 
Óskar Gíslason, 806. 
Óttar Möller, 806, 891. 

P. 
Þalmsterna, C. F., 809. 
Patrekshöfn, rg., br., 324. 

Páfaríki, afnám vegabréfsáritana, augl., 

97. 

Pálína Jónsdóttir, 816. 

Páll Ásgeir Tryggvason, 817. 
Pedersen, Folmer, 807. 
Pejnefors, A., 810. 
Persson, F., 810. 
Persson, S.-O. B., 810. 

Petit, Joseph, 807. 

Philippe, André, 822. 
Pipinelis, Marios G., 811. 

Póstburðargjöld, sjsk., 227—228. 
Prestaköll og sóknir, Reykjavík, augl., 

br., 288. 

Þrintz. L., 810. 

Prófnefndarmenn, þóknun, r., 93—-95. 

Q. 
Svale, John O., 808. 

R. 
| Raforkuvirki, rg., 497—0632. 
| Rafveilur: Hafnarfjörður, gjsk., Jð0— 

358; Reykjarfjarðarhreppur, rg., 415— 
421. 

Ragnar Guðleifsson, 806. 
Rakarastofur, afgreiðslutími, Reykjavík, 

sþ., 280. 
Rannveig Jónsdóttir, 818. 
Raunvísindastofnun Háskólans, rg, 9— 

12, rg., br., 485. 
Reyðarfjarðarhreppur, 

rg., 323. 
Reykjahlíð, hitaveita, rg., 404—407; sjsk., 

407—408. 
Reykjarfjarðarhreppur, rafveita, rg., 415 
421. 

Reykjavík, aðalskipulag, augl., 279; bygg- 

ingarsþ., br., 172— 173; félagsmálaráð 

og áfengisvarnarnefnd, verkaskipting, 

rg., 245—246; heilbrigðiseftirlit, augl., 
186; íbúðarhúsalóðir, rg., 478; leigubif- 

reiðar, rg., br., 204; rakarastofur, af- 

greiðslutími, sþ., 280; skipting í sóknir 
og prestaköll, augl. br., 288; stöðu- 
mælareitar, augl., 252, 460; sundstaðir, 

gjsk., 475; umferð, augl., 138, 139 (2), 

214, 251, 252, 351, 352, 366, 422; vatns- 
skattur, rg, 475—477; verzlanir, af- 

greiðslutími, sþ., 281—-284. 

Reykjavíkurflugvöllur, gjsk., 221—223. 
Reykjavíkurhöfn, hafnarrg., 48—59. 
iiise, Erling, 809. 
Rindal, Inge, 808. 
Robertsson, S., 810. 

Roes, R., 810. 

Runólfur Þórarinsson, 813. 

Ruud, Odd Tvar, 809. 

Rvdbeck, Olof, 807. 
iydins, G., 809. 
Rögnvaldur Finnbogason, 819. 

Röntsentæknaskóli, rg., 395—-898. 

fasteignaskattur, 

  

S. 

Saad, Maurice J., 813. 

Sakaskrá ríkisins og sakavottorð, fyrir- 
mæli, 165—166. 

Samábyrgð Íslands, rkn., 491—-494; Bráða- 

fúadeild, rkn., 494—495.   Sameinuðu þjóðirnar, afnám vegabréfs- 
áritana, augl., 97.
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Samgöngubótasjóður Páls Jónssonar, 
rkn., 218. | 

Samvinnubanki Íslands hf., rkn., $810— 
911. | 

Samvinnufélög, skrá um, 8929. 

Sandvik, Svein Magne, 809. 
Sauðárkrókur, hitaveita, gjsk., 200—-201; 

rg., 196—200. 
Sáðvörur, innflutningur, framræktun og 

verzlun, rg, 128— 199. 

Schmidt, Ernest A., 811. 
Sehmitt, Bernard Christian, 812. 
Schwarz, Hermann G., 812. 
Seðlabanki Íslands, útgáfa 5000 kr. seðils, 

augl., 195. 

Selander, N. E. B. H., 810. 
Selfoss, aðalskipulag, augl., 469; hita- 

veita, rg., 14— 15. 
Selljarnarnes, umferð, augl., 215. 
Seltjarnarneshreppur, hitaveita, rg., 

—346. 
Sendiherrar og ræðismenn, 829. 
Seyðisfjarðarkaupstaður, stjórn bæjar- 

málefna, sþ., br., 46. 

Seyluhreppur, skipulag, augl., 100. 
Sietzen, Roger, 807. 

Sigfús Þór Elíasson, 8920. 
Siglufjarðarkaupstaður, hafnarrs., 

193; vatnsveita, rg., br., 40—-41. 
Sigmundur Guðbjarnason, 818. 
Sigríður Bjarnar, 890. 
Sigríður Haraldsdóttir, 818. 
Sigríður Fanney Jónsdóttir, 806. 
Sigríður Thorlacius, 8086. 
Sigríður Jóna Þorvaldsdóttir, 820. 
Sigrún Arnórsdóttir, 817. 
Sigrún Vilbergsdóttir, 818. 
Sigurborg Gísladóttir, 820. 
Sigurður Ágústsson, 8086. 
Sigurður H. Benjamínsson, 816. 
Sigurður Björnsson, 820. 
Sigurður J. Briem, 816. 
Sigurður St. Helgason, 821. 
Sigurður Pálsson, 821. 
Sigurður G. Sigurðsson, 817. 
Sigurður Egill Þorvaldsson, 815. 
Sigurður Þórarinsson, 818. 
Sigurliði Kristjánsson, 806. 

Sigurveig Úlfarsdóttir, 818. 
Sigvaldi Ingimundarson, 820. 
Simonsen, Sverre, 809. 

944 

br., 

  

Síildveiði, takmörkun í Norðursjó og 

Skagerak, 129— 130. 

Sjúkraliðar, rg., 482--484. 

Skarphéðinn Árnason, 806. 
Skarstein, Asbjörn, 807. 
Skeiðahreppur, skipulag, augl., 101. 
Skip, eftirlit og öryggi, r., br., 185—186; 

r., br, 343—344. 
Skipasmíðar, endurgreiðsla gjalda, augl., 

425—-428. 
Skipulag, Húsvík, augl., 221; Seyluhrepp- 

ur, augl. 100; Skeiðahreppur, augl., 
101. 

Skipulagsbreytingar, augl., 187. 
Skipulagsskrár: Björgunar- og sjúkra- 

sjóður Breiðafjarðar, 203—204; Fóst- 
bræðrasjóður, 341;  Menningar- og 
minningarsjóður kvenna, 295—9296; 
Menningarsjóður Austur-Skaftfellinga, 
489--490; Minningargjafasjóður Kven- 
félags Hreyfils, 284--285; Minningar- 
sjóður Björns Eiríkssonar og Kristínar 
Marteinsdóttur, 400—-401; Minningar- 
sjóður  Brynleifs Tobiassonar, 285; 
Minningarsjóður Guðrúnar Jónsdóttur, 
286; Minningarsjóður Jónatans J. Lín- 
dals, 253; Minningarsjóður Ólafíu Jó- 
hannsdóttur, 98; Minningarsjóður Sig- 
urlaugar Ólafsdóttur, 342; Minningar- 
sjóður um Jón Gunnlaugsson og Guð- 
laugu Gunnlaugsdóttur frá Bræðraparti 

  

á Akranesi, 461—-469; Námssjóður 
Kumbaravogs, 478—479; Póstmanna- 
sjóður, 46—-48; Sjóður Níelsar Dungal, 
100; Styrktarfélag og Styrktarsjóður 
Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar, 
350—-360; Tónskóli Sigursveins D. 
Kristinssonar, 360—-362; Æskulýðs- og 
sumarbúðirnar að Ölver í Melasveit, 
Borgarfjarðarsýslu, 463—464. 

Skjeggestad, Halvard, 808. 
Skoglund, M-R. A., 810. 
Skorradalshreppur, byggingarsþ., viðauki, 

466—-469. 
Skólar, rekstrarkostnaður, rg., 66— 71. 
Skyldunámsstig, skipting kennslustunda 

milli námsgreina, augl., 141—-149. 
Skyldusparnaður, rg., 28. 

Sköld, Berit, 810. 

Skölfman, J. S., 810. 

Sleppen, Tormod, 809. 
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Slysatryggingar, iðgjöld, rg., br., 91--92; 
rg., br., 487—-488. 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla, leigu- 
bifreiðar til vöruflutninga, rg., 92—-93. 

Sóltvarnarsjóður ríkisins, rkn., 302. 

Sóttvarnir, rg., 433-—-456. 

Starfskjör, á póst- og símastöðvum, rg., 
383—-384. 

Starfsreglur, menntamálaráðuneytið, 
verkefni, skipulag, 187—-193. 

Stefán Benediktsson, 818. 

Stefán Haraldsson, 813. 

Stefán Jónsson, 818. 
Steingrímur A. B. Davíðsson, 806. 
Steinunn P. Hafstað, 818. 

Stenwig, Káre, 808. 

Stern, Hermann M., 808. 

Stéttarfélög, eftirlaun aldraðra félaga, rg., 
411—-414. 

Stie, Sigbjörn, 808. 
Stiernswárd, Lily, 809. 

Stimpilgjald, gildistaka laga, augl., 240. 
Stokke, Thor, 807. 

Sloneson, Donald H., 818. 

Strand, Victor B., 810. 

Stundakennarar, laun, augl., 65—66. 

Styrktarsjóðir, rkn.: Friðriks konungs 

Áttunda, 315; V. Giga's, 313; Kristjáns 

konungs Níunda, 314-315; verðugra 
og þurfandi þjóðjarðalandseta í hinu 
fyrrverandi Suðuramti, 314; verka- 

manna- og sjómannafélaganna í Reykja- 

vík, 6ð3—634, 635—636; Þorvaldar- 

minning, 912—-313. 

Stöðumælareitar, Reykjavík, 

460. 
Stöen, Karl L., 808. 

Sundstaðir, Reykjavík, gjsk., br., 475. 

Sundström, Harald, 808. 

Svanbjörn Frímannsson, 815. 

Svanhildur Á. Sigurðardóttir, 818. 

Svartbakur, eyðing, rg., 202. 
Svava Guðmundsdóttir, 814. 
Svavar Guðmundsson, 819. 

Sveinbjörn Dagfinnsson, 817. 

Sveinbjörn Jónsson, 806. 
Sveinn Björnsson, 815. 

Sveinn Runólfsson, 816. 
Sveitarfélög, kjarasamningar starfs- 

manna, rg., br., 73. 

Sveitarstjóri, Grindavíkurhreppur, sþ., 41 

—-42; Þingeyrarhreppur, sþ., 184. 

  

augl., 252, 

  

Sverrir Bjarnason, 817. 
Sverrir Guðmundsson, 819. 

Sverrir Haukur Gunnlaugsson, 815. 

Svimset, Alf Palmer, 809. 

von Sydow, Erik, 807. 
Szenkovits, Paul, 810, 812. 

Sælsæti, lækkun gjalda, augl., 322. 
Sæmundsen, Carl, 811. 

T. 
Tallroth, T., 810. 

Talvetie, Pentti, 807. 

Tham, W., 809. 

Thestrup, Knud, 808. 

Thorlaksson, Steingrímur Oktavius, 813. 
Thorsen, A. W., 808. 

Thorsen, Kjell, 808. 
Tjaarstra, Johannes, 808. 

Tollverð, lækkun flutningsgjalds, augl., 8; 
notaðra bifreiða, augl., 340, 377. 

Tómas Bjarni Sturlaugsson, 817. 
Tómas Sveinsson, 821. 

Tómas Á. Tómasson, 816, 820 (2). 

Trausti Þorsteinsson, 817. 

Tristany, Rogelio Rafael, 822. 

Troels-Smith, Viggo, 810. 

Tryggvason, Agnete, 822. 
Tryggvi Ásmundsson, 820 (2). 
Trömborg, Johan, 809. 

U. Ú. 
Ullern, Arnfin, 808. 

Umferð,  Borgarfjarðarkauptún,  augl., 

471; Bórgarnes, augl., 321; Grindavík, 
augl., 214; Hafnarfjörður, augl., 399, 
422--423; Hofsós, augl. 322, Keflavík, 
augl. 139, 474; Keflavíkurflugvöllur, 

augl., 460; Kópavogur, augl., 366, 486 
-487; Njarðvíkurhreppur, augl., 399; 

Reykjavík, augl., 138, 139 (2), 214, 251, 
252, 351, 352, 366, 422; Seltjarnarnes- 

hreppur, augl., 215. 
Unni Kröver, 806. 
Uusivirta, Pentti, 807. 
Útflutningsmiðstöð iðnaðarins, stofnskrá, 

349-—351. 
Útflutningslánasjóður, rg., 19—-20. í= 

Útvarpsrekstur ríkisins, rg., br., 166. 

v, W. 
Valdimar Þ. Kristjánsson, 890. 
Valdis Þorkelsdóttir, 818.



KXIV 

Valey Jónasdóttir, 819. 

Valgarð Briem, 821. 

Valgerður Elín Valdimarsdóttir, 818. 

Vatnsskattur, Reykjavík, rg., 475—477. 
Vatnsveitufélög: Múlakotsbænda, sþ., 103 

— 104; Skálavatnsveitu, sþ., 469--470. 
Vatnsveitur: Bessastaðahreppur, rg., 229 

232; Borgarnes, rg., 205—209, gjsk., 209 
—-210; Keflavík, rg., 42—44; Kópavog- 
ur, rg., br., 40; Siglufjarðarkaupstaður, 
rg., br., 4041; Vestur-Landeyjahrepp- 
ur, rg., 189— 188. . 

Veðdeild Landsbanka Íslands, rg., 270— 
274, 275--979. 

Veiðibann, síldveiðar með herpinót, augl., 
423; smásíld, loðna, rg., br., 45. 

Veiðifélög: Hvítárvatns, sþ., 246—-247; 
Laxár og Krákár, sþ., 223— 2925, arð- 
skrá, 235-—-236; Myýrarkvíslar, arðskrá, 
381; Saurbæjarhrepps, arðskrá. 234; 
Stóru-Langadalsár og Setbergsár, sþ., 
236—237; Vestur-Eyfellinga, sþ., 465— 
166; Þorvaldsdalsár, sþ., 464— 465; Ön- 
undarfjarðar, sþ., 283—-9234,. 

Veiðisvæði, fyrir Suðvesturlandi, rg., 60 
—1; fyrir Suðvesturlandi, í Faxaflóa 
og Breiðafirði, augl., 1. 

Verðgrundvöllur, freðfiskur, augl., 354; 
rækja, augl, 352— 353; saltfiskur og 
ufsaflök, augl., 353. 

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins, 
247—250. 

Verðlaunasjóður, Ólafs Daníelssonar og 
Sigurðar Guðmundssonar, rkn., 818— 

319, 319—-320. 
Verzlanir: afgreiðslutími, Húsavík, sþ., 

br., 18; Reykjavík, sþ., 281—284; toll- 

frjálsar, á Keflavíkurflugvelli, rg., 12 
—-14. 

Verzlunarbanki Íslands hf. rkn., 2994— 
296. 

rg.,   
| 

| 

Vestmannaeyjar, hafnarrg., br., 194. 
Vestur-Landeyjahreppur, vatnsveita, rg., 

182—183. 
Viðar Rósmundsson, 815. 
Víðar Símonarson, 818. 

Vilborg Pétursdóttir, 816. 
Vilborg Sigurðardóttir, 818. 
Víglundur Þór Þorsteinsson, 814. 
Vögeli, W., 810. 
Vörumerki, augl., 324, 358, 461, 636--805. 
Wachtmeister, W., 810. 

Weistein, Tarald, 808. 
Widner, A. Á., 809. 

Widum, Knut Erik, 809. 
Wigren, B., 810. 

Wilhelmsen, Jan Erik, 809. 
Winge, Kaare, 808. 
Wongraven, Björn. 809. 
Woodcock, F. Huntley, 821. 

Þ. 
Þingeyrarhreppur, sveitarstjóri, sþ., 184. 
Þingeyrarsókn, stj.bréf, 104. 
Þingeyri, hafnarrg., br., 472, 
Þingvallahreppur, fasteignaskattur, augl., 

323. 
Þorbjörn Sigurgeirsson, 818. 
Þorsteinn Sigurðsson, 806. 
Þorvaldur G. Einarsson, 814. 
Þorvarður Kjerúlf Þorsteinsson, 817. 

Þóra Einarsdóttir, 806. 
Þórarinn Sveinsson, 820. 
Þórður Ásgeirsson, 814, 815. 
Þórður Eydal Magnússon, 818. 
Þórhallur Runólfsson, 820. 
Þórhildur Ólafsdóttir, 808. 
Þórir Einarsson, 813. 
Þórleifur Jónsson, 814. 

Þroskaþjálfaskóli, rg., 390—-394. 
Þungaskattur, dísilbifreiða, gjsk., 101-- 

102. 

Skammstafanir í registri, B-deild. 

augl. — auglýsing. 
br. = breyting. 
hm. = heiðursmerki. 
gjsk. =—- gjaldskrá. 

' rg. = reglugerð. 
/ rkn. = reikningur. 

stj.bréf == stjórnarráðsbréf. 
sþ. =— samþykkt.
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12. janúar 1971. 1 Nr. 1. 

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 1971 fyrir Suðvesturlandi og í Faxaflóa á eftirgreind- 
um svæðum: 

1. Frá Geirfugladrang hugsast dregin lína í réttvísandi austur í punkt 63*40/6N 
og 22755'2V og þaðan réttvísandi 213? og frá Geirfugladrang hugsast dregin lína í 
norðurátt í punkt 63958/2N og 23*29/1V og þaðan í réttvísandi vestur. Að utan tak- 
markast svæði þetta af fiskveiðilandhelgislínunni. 

2. Í Faxaflóa á svæði, er takmarkast af línum, er hugsast dregnar milli eftir- 
greindra punkta: 

1. 64928N 2357 V 
2. 64%27N 24943"V 
3. 64 1I8N 24943'V 
4. 641I8N 24923V 

Enn fremur er netaveiði bönnuð allt árið 1971 í Breiðafirði innan línu, sem 
hugsast dregin úr 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 breyting- 
um 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 lög- 
um, til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 12. janúar 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
  

Jón L. Arnalds. 

  

Stjórnartíðindi B 1, nr. 1. Útgáfudagur 14. Janúar 1971. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 2. 2 12. janúar 1971. 

REGLUGERÐ 

um skyldusparnað. 
1. gr. 

Öllum einstaklingum á aldrinum 16—-25 ára skal skylt að leggja til hliðar 15% 

af launum sínum, sem greidd eru í peningum eða sambærilegum atvinnutekjum, 

í því skyni að mynda sér sjóð til íbúðarbygginga eða bústofnunar í sveit. 

Skyldusparnaðurinn hefst við næstu mánaðamót eftir að hlutaðeigandi verður 

16 ára og lýkur við næstu mánaðamót eftir að hann verður 26 ára. 

2. gr. 

Sparifé, samkvæmt 1. gr. skal lagt til hliðar á þann hátt, að kaupgreiðandi 

skal afhenda launbega, sem ekki er undanþeginn skyldusparnaði, samkvæmt 5. gr. 

sbr. 7. gr., sparimerki hvert skipti, sem útborgun vinnulauna fer fram. Félagsmála- 

ráðuneytið getur veiti undanþágu frá sparimerkjakaupum þeim aðilum, sem 

greiða starfsmönnum sínum laun með ávísunum, sem gerðar eru í skýrslugerða- 

vélum, enda fylgi ávísunum sparimerkjamiði með tilgreindri upphæð, sem viðkom- 

anda ber að greiða í skyldusparnað. Sparimerkjamiða þessa ber launaviðtakanda að 

líma á sparimerkjablað sitt í sparimerkjabókinni áður en hann afhendir það á 

pósthús. 
Launagreiðendum, sem fá leyfi ráðuneytisins til útgáfu slíkra sparimerkja, 

ber að greiða heildarupphæð útgefinna sparímerkja til viðkomandi pósthúss, sam- 

tímis því að merkin eru gefin út. Greiðslum þessum ber að fylgja nákvæm skrá 

um viðtakendur slíkra merkja og skulu þær vera í þríriti og kvittar pósthúsið fyrir 

móttöku andvirðisins á eitt eintakið. 

Ráðuneytið skal tilkynna póststjórninni um þá aðila, sem heimild hafa fengið 

til úteáfn slíkra merkja. Sparifé vegna sambærilegra atvinnutekna við laun, leggur 

hlutaðeigandi sjálfur til hliðar, með því að kaupa sparimerki mánaðarlega, þó eigi 

síðar en síðasta dag febrúarmánaðar ár hvert, vegna slíkra tekna á næsta ári á 

undan. Sama gildir, ef kaup er greitt með fæði, húsnæði, eða öðrum hlunnindum, þó 

skattfrjálst sé. Verðgildi slíkra hlunninda skal miða við mat skattanefndar til tekna 

við síðustu ákvörðun tekjuskatts. 
Sparimerki, samkvæmt grein þessari, skulu límd í sparimerkjabók hlutaðeigandi 

manns. 

3. gr. 

Póststjórnin gefur út sparimerki og sparimerkjabækur, (að öðru leyti en því 

sem um setur í 2. gr.). Félagsmálaráðuneytið ákveður verðgildi sparimerkja. 

Sparimerkjabók skal vera í líku formi og tékkhefti, þannig að hverju blaði bók- 

arinnar, sem vera skal með riflínu, fylgi fastur stofn. Á stofni hvers blaðs, skal vera 

kvittana- os vottorðseyðublað, en sparimerki skal líma á hinn hluta blaðsins í áfram- 

haldandi láréttar raðir og skal jafnan nota sem fæst merki. Á þeim hluta blaðsins, 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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sem sparimerki skal líma á, skal vera eyðublað fyrir vottorð póstmanns, sbr. 8. og 
9. gr. Í vottorði þessu skal greina númer sparimerkjabókar, nafn bókareiganda, nafn- 
númer og heimilisfang hans, hvort sparimerki hafi verið greidd samkvæmt undan- 
þágu, og heimildar þá getið. Loks skal vera yfirlýsing póstmanns um að hann hafi 
sjálfur rifið sparimerkjablaðið úr bókinni. 

Á titilblað bókarinnar skal eigandi hennar rita nafn sitt, heimili, fæðingardag 
og ár ásamt nafnnúmeri, þegar hann fær bókina hjá póstmanni og í viðurvist hans. 
Í sparimerkjabók skulu vera leiðbeiningar varðandi notkun hennar, svo og eyðu- 
blöð fyrir vottorð um undanþágu frá sparnaðarskyldu. Sparimerkjabækur skulu 
vera tölusettar í áframhaldandi töluröð. Á kápu bókarinnar skal prenta áberandi 
áletrun um að vextir reiknist ekki af merkjunum fyrr en pósthúsið hefur kvittað 
fvrir móttöku þeirra. 

4. gr. 
Sparimerki skulu vera til sölu og sparimerkjabækur til afhendingar ókeypis 

í öllum póststofum og póstafgreiðslum. 
Pósthús skulu gefa ókeypis kvittun fyrir sparimerkjakaupum, stílaða á nafn 

kaupanda. Kvittun skal vera í þríriti. Skal póststjórninni sent eitt afrit og einu 
heldur pósthúsið eftir. Pósthús þessi skulu halda skrá í tvíriti yfir þá, sem fengið 
hafa sparimerkjabækur og skal sá, sem fengið hefur slíka bók, kvitta fyrir mót- 
töku hennar á skrána. Á skrána skal færa nafn bókareiganda, heimili hans, fæð- 
ingardag og ár, ásamt nafnnúmeri svo og tölusetningu bókarinnar. 

Nú þarf bókareigandi að fá nýja bók, og skal hún þá bera sömu tölusetningu 
og fyrri bók eða bækur hans. 

5. gr. 
Rétt til undanþágu frá þáttöku í skyldusparnaði eiga: 

a) Skólafólk, sem stundar nám í skóla 6 mánuði eða meira á ári, og iðnnemar meðan 
þeir stunda iðnnám. 

b) Unglingar í sveitum, sem vinna hjá foreldrum sínum eða fósturforeldrum 
og leggja 25% af kaupi sínu, að fæði frádregnu, í bústofnsaukningu. 

e) Þeir, sem hafa börn eða aðra skylduómasga á framfæri sínu, þó ekki þeir, er 
hafa vfir 75 þúsund krónur skattskyldar tekjur, enda hafi þeir ekki fyrir heimili 
að sjá. 

Undanþágu samkvæmt þessum lið má veita allt að 6 mánuði aftur í tím- 
ann, miðað við útgáfudag undanþágu. 
Heimilt er skattstjórum að veita tímabundna undanþágu frá sparnaðarskyldu 

beim, sem verða fyrir veikindum eða slysum eða hafa sérstaklega þungar fjár- 
Þhagsbyrðar. Slíkar undanþágur má þó eigi veita lengur en 6 mánuði aftur í tím- 
Ann, miðað við útgáfudag undanþágu. 

Skýrslur um þessar undanþágur skal senda húsnæðismálastjórn. Ákvörðun 
skattstjóra má áfrýja til félagsmálaráðherra. 

Þó að maður kunni að eiga rétt á undanþágu frá sparnaðarskyldu, verður hann 
að láta hið tilskilda sparifé af hendi, þar til hann hefur fengið formlega undan- 
þágu, en þá á hann rétt til endurgreiðslu. svo fljótt sem við verður komið. 

6. gr. 
Þeir sem eru undanþegnir skyldusparnaði samkvæmt 5. gr. a. lið, geta snúið 

sér til lögreglustjóra eða hreppstjóra í heimilissveit sinni. en þeir sem rétt eiga til 
undanbágu samkvæmt 5. gr. b. og c. lið til hlutaðeigandi skattstjóra, og fengið vottorð 
Þeirra um, að þeir séu undanþegnir skyldusparnaði um lengri eða skemmri tíma. 
Sama gildir, ef um er að ræða undanþágu samkvæmt 5. gr. 2. mgr., nema ákvörðun 
skattstjóra hafi verið áfrýjað, en þá skal framvísa ráðunewtisbréfi um undanþás-
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una, Vottorðið skal fært á þar til gert eyðublað í sparimerkjabók og dagsett af út- 

gefanda. 
Ef bókareigandi er námsmaður, skal hann leggja fram vottorð skólastjóra um, 

að hann hafi stundað skólanám í 6 mánuði eða lengur á því almanaksári, sem tekj- 

urnar falla til á. Iðnnemar skulu framvísa staðfestum námssamningi. 
Er lögreglustjóri, hreppstjóri eða skattstjóri hafa athugað, hvort hlutaðeigandi 

bókareigandi á rétt til undanþágu frá skyldusparnaði, samkvæmt framlögðum gögn- 
um, skulu þeir rita vottorð um undanþáguna í sparimerkjabókina. Jafnframt skulu 
þeir auðkenna þau sparimerki, sem vera kunna í sparimerkjabók hlutaðeigandi 
manns, og undarþágan tekur ekki til, með stimpli sínum eða upphafsstöfum, ef 
stimpill er ekki fyrir hendi. 

Lögreglustjórar og hreppstjórar skulu um hver áramót láta húsnæðismálastjórn 

og hlutaðeigandi skattayfirvöldum í té skrá um þær undanþágur, sem veittar hafa 

verið. Skráin skal vera í því formi, sem skattayfirvöld ákveða. 

7. gr. 
Rétt til endurgreiðslu á skyldusparnaði eiga: 

a) þeir, sem náð hafa 26 ára aldri, 

b) gift fólk, sem hefur stofnað heimili, 

c) þeir, sem kaupa eða byggja íbúðir til eigin þarfa, svo og þeir, sem kaupa jarðir, 
eða byggja íbúðarhús á jörð og hefja búskap, 

d) útlendingar, sem hafa landvistar- eða atvinnuleyfi hér á landi um tiltekinn tíma 

og dvelja hér um stundarsakir. 
Ef bókareigandi hefur náð 26 ára aldri sbr. a. lið þessarar greinar, skal hann fá 

endurgreiðslu gegn framvísun aldursvottorðs. 
Á sama hátt skal bókareigandi, sem er giftur og hefur stofnað heimili sbr. b. 

lið þessarar greinar, framvísa giftingarvottorði sínu hjá endurgreiðsluaðila, er 

hann vill fá endurgreiðslu. 
Sá, sem vill fá endurgreiðslu samkvæmt c-lið þessarar greinar, skal snúa sér 

til húsnæðismálastjórnar og framvísa eftirgreindum skilríkjum: 
1. Þeir, sem kaupa íbúð eða jörð, skulu færa sönnur á það með framlagningu kaup- 

samnings. 
9. Þeir, sem byggja íbúð til eigin þarfa, skulu leggja fram vottorð sveitarstjórnar 

um Jóðarréttindi og vottorð byggingarfulltrúa um bvggingarstig, samkvæmt 
nánari ákvörðun húsnæðismálastjórnar. 
Sé þessum skilyrðum fullnægt, veitir húsnæðismálastjórn umsækjanda heim- 

ild til endurgreiðslu á skyldusparnaði hans. 
Þessi endurgreiðsluheimild leysir ekki hlutaðeigandi undan skyldu til að halda 

áfram þátttöku í skyldusparnaði samkvæmt ákvæðum laga þessara. Þó er húsnæð- 

ismálastjórn skylt, eftir að endurgreiðsla samkv. c.lið þessarar greinar hefur farið 

fram, að veita þeim aðilum undanþágu frá skyldusparnaði um eins árs skeið í senn, 

sem færa sönnur á það fyrir húsnæðismálastjórn með framvísun veðbókarvottorðs, 

að þeir séu enn íbúðareigendur. 
Þeir, sem eru undanþegnir skyldusparnaði samkvæmt d.lið þessarar greinar 

geta snúið sér til hlutaðeigandi lögreglustjóra, er þeir hverfa af landi burt, og 

fengið vottorð hans um rétt til endurgreiðslu gegn framvísun farseðils til útlanda. 

Að fullnægðum ofangreindum skilyrðum, skulu innlögð sparimerki þeirra, 

sem búsettir eru í kaupstöðum og kauptúnum, endurgreidd í veðdeild Landsbanka 

Íslands, en þeirra, sem búsettir eru annars staðar á landinu, í Stofnlánadeild land- 

búnaðarins við Búnaðarbanka Íslands, sbr. 15. gr. 
Á sama hátt skulu pósthúsin endurgreiða rétthöfum þau sparimerki, sem ekki 

hafa verið lögð inn.
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8. gr. 
Hver sá, sem skyldaður er til sparnaðar samkvæmt reglugerð þessari, getur 

snúið sér til næsta pósthúss, sem selur sparimerki, einu sinni í mánuði og fram- 
vísað þar sparimerkjabók sinni og óskað þess, að póstafgreiðslumaður nemi brott 
úr bókinni blöð þau, sem eru með álímdum sparimerkjum. 

Jafnan skal tæma sparimerkjabækur um hver áramót, og þó ekki síðar en 10. 
janúar ár hvert. 

Póstmaður sá, er við bókinni tekur, skal nema brott umrædd sparimerkjablöð 
úr bókinni og rita á stofn blaðanna kvittun fyrir móttöku merkjanna. Jafnframt 
skal hann útfylla vottorðseyðublað á sparimerkjablaðinu, sbr. 3. mgr. 3. gr., og 
undirrita það. Póstmaður lætur siðan sparimerkjablöðin í þar til gert umslag, árit- 
að til póststjórnarinnar, og póstleggur það samstundis bókareiganda að kostnaðar- 
lausu. 

Vextir af sparifé teljast sparifjáreiganda frá þeim degi, sem sparimerkjablað 
er móttekið af póstmanni. 

Bréf með sparimerkjum, samkvæmt þessari grein, sendir póststjórnin, jafn- 
óðum og þau berast henni, til Húsnæðismálastofnunar ríkisins. 

9. gr. 
Nú framvísar launþegi við launagreiðanda sparimerkjabók sinni, sem sýnir, 

að hann er undanþeginn skyldusparnaði, sbr. 5. og $. gr., og skal þá eigi greiða 
honum með sparimerkjum. 

Eftir að hafa athugað vottorð um undanþágu frá skyldusparnaði, sbr. 5. og 
6. gr., og talið sparimerki bókareiganda, nemur póstmaður brott blað það eða blöð 
úr sparimerkjabókinni, sem eru með álímdum sparimerkjum, sem ekki hafa verið 
auðkennd, og greiðir bókareiganda andvirði merkjanna. Síðan ritar hann vottorð 
sitt um viðtöku merkjanna á stofn eða stofna bókarinnar og útfyllir vottorðseyðu- 
blað það á sparimerkjablaði, sem um ræðir í 3. mgr. 3. gr., og undirritar það. Slík 
sparimerkjablöð skal yfirstimpla með áletruninni: Endurgreitt. Um sparimerkja- 
bókarblöð með álímdum auðkenndum merkjum, fer samkvæmt 8. gr. 

Heimilt er póstmanni að synja um greiðslu sparimerkja samkvæmt grein 
þessari, ef hann telur vera um óeðlilega upphæð sparimerkja að ræða, nema fyrir 
liggi vottorð hlutaðeigandi skattstjóra um sparimerkjaeignina. 

Endurgreidd sparimerkjablöð skulu síðan send póststjórninni með mánaðar- 
skilagrein, sbr. 12. gr. 

10. gr. 
Nú hefur blað með álímdum sparimerkjum losnað frá stofni sparimerkjabók- 

ar, og er þá pósthúsi óheimilt að veita slíku blaði móttöku. 
Heimilt er húsnæðismálastjórn að taka gild sparimerki á slíku lausu sparimerkja- 

blaði, ef sönnur eða mjög sterkar líkur eru færðar fyrir því, að blaðið hafi losnað 
frá stofni gegn vilja bókareiganda. 

11. gr. 
Glatist sparimerkjabók, en sparimerki hafa verið afhent pósthúsinu til áfram- 

sendingar og fjárhæðin lögð á sparimerkjareikning bókareiganda, getur húsnæðis- 
málastjórn fyrir hönd Byggingarsjóðs ríkisins og Stofnlánadeildar landbúnaðarins 
stefnt til sín handhafa þessarar sparimerkjabókar með 6 mánaða fyrirvara og birt 
stefnuna þrisvar sinnum samfleytt í tíðindum þeim, er flytja skulu stjórnvalda- 
auglýsingar hér á landi. Ef enginn hefur sagt til sín áður en fyrirvarinn er liðinn, 
getur Byggingarsjóður ríkisins eða Stofnlánadeild landbúnaðarins greitt þeim manni 
upphæðina, sem er skráður eigandi bókarinnar, þegar hann á rétt til endurgreiðslu 
samkv. reglugerð þessari, án þess að nokkur annar, er sparimerkjabókin kann að
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hafa verið framseld til, geti þar fyrir búið kröfu á hendur Byggingarsjóði ríkisins 
eða Stofnlánadeild landbúnaðarins. 

Kostnað af þessu ber bókareiganda að greiða. 

12. gr. 
Póstmenn skulu eigi síðar en 3. dag hvers mánaðar póstleggja skilagrein til 

póststjórnarinnar um sölu sparimerkja í síðasta mánuði ásamt andvirði merkjanna. 
Frá andvirði merkjanna skal draga greidd sparimerki, sbr. 9. gr., og skulu umrædd 
sparimerkjablöð fylgja skilagreininni. Póststjórnin lætur gera eyðublöð fyrir skila- 
greinar samkvæmt grein þessari. 

Frumrit af skrá um afhendingu sparimerkjabóka, sbr. 4. gr., skal fylgja skila- 
greininni. 

13. gr. 
Póststjórnin gerir yfirlit um sölu sparimerkja í landinu í hverjum mánuði, og 

skal afhenda það Húsnæðismálastofnun ríkisins eigi síðar en 25. dag næsta mánaðar 
á eftir. Andvirði seldra merkja, svo og sparimerkiablöð greiddra merkja, skal fylgja 
yfirliti þessu, svo og skrár þær um afhendingu sparimerkjabóka, sem um ræðir Í 
2. mgr. 12. gr. 

14. gr. 
Húsnæðismálastofnun ríkisins ávaxtar fé það, er henni berst samkvæmt 13. gr. Er 

henni berast sparimerkjabréf, sbr. 8. gr., skiptir hún fénu eftir því hvar sparimerkja- 
eigendur eru búsettir. Sparifé þeirra, sem búsettir eru í kaupstöðum og kauptúnum, 
skal ávaxtað í innlándsdeild Byggingarsjóðs ríkisins, en þeirra, sem búsettir eru á 
lögbýlum utan kaupstaða og kauptúna í Stofnlánadeild landbúnaðarins við Búnaðar- 
banka Íslands. Sérhver sparifjáreigandi, samkvæmt reglugerð þessari, fær sérreikn- 
ing yfir sparifé sitt Í annarri hvorri þessara deilda eftir því hvar hann er búsettur. 

Heimilt er að færa á sérstakan biðreikning innstæður á skyldusparnaðarreikning- 
um, þar sem innstæðan er eingöngu vextir, sem reikningseigandi hefur ekki tekið 
út um leið og höfuðstólinn. Af slíkum innstæðum reiknast hvorki vextir né vísi- 
töluuppbót. Ef slíkra innstæðna er ekki vitjað innan 20 ára, renna þær til Bygg- 
ingarsjóðs ríkisins og Stofnlánadeildar landbúnaðarins eftir því sem við á. 

15. gr. 
Hver sá, sem eignast hefur fé á sérreikningi samkvæmt 14. gr., og hefur náð 26 

ára aldri, stofnar til hjúskapar, verði það fyrr, eða kaupir eða byggir íbúð til eigin 
þarfa, sbr. c. lið 7. gr., skal eiga þess kost að fá sparifé sitt endurgreitt samkvæmt 
7. gr., með 4% vöxtum frá þeim tíma, er það var lagt inn, og með viðbót samkvæmt 
kaupvísitölu, sbr. 5. inálsgr. 5. gr. laga nr. 30 12. maí 1970. Sama gildir um endur- 
greiðslu til útlendinga skv. 7. gr. Nú andast maður, sem á fé á slíkum sérreikningi, 
og skal þá endurgreiða dánarbúinu spariféð með sama hætti. Krefjast má dánar- 
vottorðs og vottorðs skiptaráðanda um hverjum megi greiða innstæðuféð. 

Sparifjáreigendur skulu sitja fyrir um lán til íbúðabygginga frá húsnæðismála- 
stjórn, og mega þau lán vera allt að 25% hærri en almennt gerist þá, þó eigi yfir 
3% hluta af matsverði viðkomandi íbúðar. Þessi forgangsréttur til lána er þó bundinn 
því skilyrði, að sparifjársöfnun þeirra, sem að byggingu hlutaðeigandi íbúðar 
standa, nema samanlagt að minnsta kosti kr. 150 000.00. 

Þeir, sem lagt hafa fé í Stofnlánadsild landbúnaðarins og vilja stofna bú í sveit, 
skulu njóta hliðstæðrar fyrirgreiðslu um lán til bústofnunar úr stofnlánadeildinni, 
enda verði þau lán veitt með sams konar vísitölutryggingu og hin vísitölubundnu 
lán húsnæðismálastjórnar.
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Heimilt er Búnaðarbanka Íslands og Húsnæðismálastofnun ríkisins að semja 
um, að réttindi þessi verði gagnkvæm. 

16. gr. 
Fé það, sem skylt er að spara samkvæmt 1. og 2. gr., þessarar reglugerðar, skal 

undanþegið tekjuskatti og útsvari. 
Fé þetta er einnig skatt- og útsvarsfrjálst sem eign, og ekki framtalsskylt. Vextir 

af fé þessu eru undanþegnir framtalsskyldu til tekju- og eignarskaits og skatt- og 
útsvarsfrjálsir. 

17. gr. 
Póststjórnin skal láta hlutaðeigandi skattayfirvaldi í té fyrir 28. febrúar ár 

hvert, upplýsingar um öll sparimerkjakaup á síðastliðnu almanaksári. Upplýsingar 
þessar skulu vera í því formi, sem skattayfirvöld ákveða. Á skýrslum þessum skulu 
vera upplýsingar, um nafn sparimerkjakaupanda, heimilisfang hans, svo og upphæð 
þá, sem hann hefur keypt sparimerki fyrir á síðastliðnu ári, sbr. 4. gr. 

Samkvæmt þessum gögnum skulu skattstjórar sannprófa hvort kaupgreiðendur 
og aðrir, sem skylt er að kaupa sparimerki samkvæmt 2. gr., hafi keypt sparimerki, 
svo sem fyrir er mælt í reglugerð þessari. 

18. gr. 
Hverjum þeim, sem háður er ákvæðum þessarar reglugerðar, skal skylt að mæta, 

eða láta mæta, hjá skatistjóra með sparimerkjabók sína, eða senda hana með öðr- 
um hætti, til þess að sannprófað verði, hvort hann hefur eignazt sparimerki, svo 
sem vera ber, samkvæmt ákvæðum þessarar reglugerðar. 

Skattstjórar ákveða hvenær hlutaðeigendur skulu mæta, láta mæta, eða senda 
sparimerkjabækur sínar, samkvæmt grein þessari, og skal birta þá ákvörðun með 
þeim hætti, sem venjulegt er að birta opinberar auglýsingar á hverjum stað. 

Sparimerkjabækur, sem berast skattstjóra samkvæmt grein þessari, skal skatt- 
stjóri endursenda bókareiganda, honum að kostnaðarlausu, að lokinni sannprófun, 
samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar. 

19. gr. 
Nú kemur í ljós, sbr. 17. og 18. gr., að sparimerkjakaup hafa verið vanrækt, og 

skal þá skattstjóri úrskurða gjald á hendur þeim, sem sekur er um vanrækslu, sem 
nema skal alit að þrefaldri þeirri upphæð, sem vanrækt hefur verið að kaupa spari- 
merki fyrir. 

Þeim, sem vanrækir að mæta, láta mæta, eða senda sparimerkjabók sína, sam- 

kv. 18. gr., án lögmætra forfalla, skal gert að greiða allt að 200 króna gjald. 
Skattstjórar skulu semja skrár í tvennu lagi yfir gjöld samkvæmt þessari grein, 

og skulu skrár þessar vera tviritaðar. Annars vegar skal semja skrá yfir gjaldendur, 
sem ekki eru búsettir á lögbýlum. Samrit af þeirri skrá skal senda Húsnæðismála- 
stofnun ríkisins, og gjöld samkvæmt henni skulu renna í Bygginsarsjóð ríkisins. 
Hins vegar skal semja skrá yfir þá sjaldendur, sem búsettir eru á lögbýlum. Samrit 
af þeirri skrá skal senda Búnaðarbanka Íslands, og gjöld samkvæmt henni renna 
til Stofnlánadeildar landbúnaðarins. Hitt eintak skránna skal afhent innheimtu- 
mönnum gjaldanna, sbr. 20. gr. 

20. gr. 
Gjaldskrár, samkvæmt 19. gr., skulu liggja frammi almenningi til sýnis á sama 

stað og tíma og skrár um tekju- og eignarskatt. Kæra má til skattstjóra út af gjaldi 
samkvæmt 19. gr., með sama hætti og kæra má út af álögðum tekju- og eignar- 
skatti.
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Áfrýja má úrskurði skattstjóra til félagsmálaráðherra innan 6 vikna frá því, 
að hlutaðeigandi gjaldanda var kunnugt um úrskurðinn. 

Gjöld samkvæmt 19. gr. falla í gjalddaga á sama tíma og tekju- og eignarskattur, 
og má innheimta þau með lögtaki. 

Innheimtu gjalda samkvæmt 19. gr. annast sömu aðilar og þeir, sem annast inn- 
heimtu tekju- og eignarskatts. 

21. gr. 
Allur kostnaður við sparimerki, sparimerkjabækur og framkvæmd skyldu- 

sparnaðarins greiðist úr ríkissjóði. 

22. gr. 
Brot á reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 25 000.00. 

Með mál út af brotum á ákvæðum þessarar reglugerðar skal farið að hætti opin- 
berra mál. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. janúar 1971. 

Emil Jónsson. 
  

Hallgrimur Dalberg. 

Nr. 3. 13. janúar 1971. 

AUGLÝSING 

um notkun heimildar í 32. tl. 3. gr. tollskrárlaga um lækkun flutningsgjalds 

með flugvélum í tollverði vöru. 

Ráðuneytið hefur ákveðið að nota heimild í 32. tl. 3. gr. tollskrárlaga um að 
lækka um ákveðinn hundraðshluta flutningsgjald eða hluta flutningsgjalds í toll- 
verði vöru, ef varan er flutt inn flugleiðis, sem hér segir: 

Frá og með 1. febrúar 1971, skal lækka flutningsgjald í tollverði vöru um 50% 
frá raunverulegu flutningsgjaldi hverju sinni. Þó er lækkunarheimildin bundin við 
vöruflutninga til landsins í reglubundnu áætlunarflugi skv. tvíhliða loftferðasamn- 
ingum. Enn fremur nær lækkunin eingöngu til flutningsgjalds þess hluta leiðarinn- 
ar, sem er eða getur verið samfelldur flutningur í þeirri flugvél, sem vöruna flytur 
til landsins. Það skilyrði er sett fyrir framangreindri lækkun, að vara sé tollaf- 
greidd og tekin úr afgreiðslu flugfélaganna innan 15 daga frá komudegi flug- 
vélarinnar til landsins. 

Með gildistöku auglýsingar þessarar er felld úr gildi eldri auglýsing ráðuneytis- 
ins frá 21. júlí 1967. 

Fjármálaráðuneytið, 13. janúar 1971. 

Magnús Jónsson. 0 
Björn Hermannsson. 
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REGLUGERÐ 

um Raunvísindastofnun Háskólans. 

1. gr. 
Heiti stofnunar og tengsl hennar við Háskóla Íslands. 

Stofnunin heitir Raunvísindastofnun Háskólans og er háskólastofnun, sem heyrir 
undir verkfræði- og raunvísindadeild, og fjallar deildarráð um málefni stofnunar- 
innar, nema er um almenn háskólamál ræðir. Í því atviki fjallar háskólaráð um 
málin. 

2. gr. 

Starfssvið. 

Aðalstarf stofnunarinnar er undirstöðurannsóknir á sviði stærðfræði, eðlisfræði, 
efnafræði og jarðvísinda, en bæta má við rannsóknarstofum eða undirstofnunum á 
öðrum sviðum raunvísinda, eftir því sem síðar kann að verða mælt fyrir um og fé 
veitt til í fjárlögum eða á annan hátt. 

3. gr. 
Skipulag Raunvísindastofnunar Háskólans. 

Stofnunin skiptist fyrst um sinn í fjórar rannsóknarstofur, sem starfa á eftir- 
töldum sviðum: 

I. Rannsóknarstofa í stærðfræði. 

Starfssvið: Stærðfræðilegar greinar: Stærðfræði, slærðfræðileg eða teoretisk eðlisfræði, hagnýtt stærðfræði. 

II. Rannsóknarstofa í eðlisfræði. 

Starfssvið: Tilraunaleg eðlisfræði, þ. á m. fyrst um sinn jarðeðlisfræðilegar mælingar, sem framkvæmdar eru í vinnustofu (laboratorium). 

HI. Rannsóknarstofa í efnafræði. 
Starfssvið: „Teoretisk“ og tilraunaleg efnafræði. 

IV. Rannsóknarstofa í jarðvísindum. 

Starfssvið: Jarðvísindi, þ á im. jarðeðlisfræði, jarðfræði, og jarðefnafræði, og rekstur jarðvísindalegra athugunarstöðva. 
Stjórn sker úr vafaatriðum í sambandi við skiptingu verkefna milli rann- sóknarstofa. 
Stjórn er heimilt með samþykki menntamálaráðuneytisins að skipta rann- sóknarstofum í deildir og fela starfsmanni deildarstjórn. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

B2
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4. gr. 

Forstaða fyrir rannsóknarstofum. 

Fyrir hverri rannsóknarstofu er forstöðumaður, sem hefur á hendi stjórn vis- 

indalegra rannsókna og stendur fyrir daglegum rekstri rannsóknarstofu undir yfir- 

stjórn stjórnar. Menntamálaráðherra skipar forstöðumenn til allt að fimm ára Í 

senn að fengnum tillögum deildarráðs verkfræði- og raunvísindadeildar. Forstöðu- 

menn skulu fá sérstaka þóknun fyrir forstöðustarfið samkvæmt ákvörðun ráðherra, 

að fengnum tillögum háskólaráðs. 

6. gr. 

Stjórn. 

Stjórn stofnunarinnar skipa sex menn sem hér segir: 

a) Forstjóri, sem er formaður stjórnarinnar, kosinn til allt að fimm ára Í senn af 

háskólaráði úr hópi prófessora Háskólans í þeim greinum, sem undir stofnun- 

ina falla, Forstjórinn skal hafa umsjón með framkvæmd á ákvörðunum stjórn- 

arinnar og hafa eftirlit með allri starfsemi, sem heyrir ekki undir ákveðna rann- 

sóknarstofu. Hann kemur og fram fyrir stofnunina í heild. 

b) Fjórir forstöðumenn rannsóknarstofanna. 

c) Vísindalega menntaðir starfsmenn, tilgreindir í 7. gr. 1 4. A. a) og b), kjósa úr 

sínum hópi einn mann í stjórnina. Skal hann hafa starfað við stofnunina sam- 

fleytt í eitt ár. Kosning hans gildir í eitt ár frá Í. september að telja. 

Stjórnin fjallar um öll sameiginleg málefni stofnunarinnar, fer með fjármál 

hennar, gengur frá rekstraráætlun og tillögum til menntamálaráðuneytisins um 

fjárveitingu til stofnunarinnar og skiptingu fjárveitingar milli rannsóknarstofa. 

Stjórnin tekur ákvörðun um rannsóknarverkefni og önnur verkefni, sem taka skal 

upp eða fella niður innan stofnunarinnar. Stjórnin fjallar um ráðningar vísinda- 

menntaðs starfsfólks svo og annars starfsfólks, sbr. 7. gr. 

Nú verða atkvæði jöfn á stjórnarfundi, og ræður þá atkvæði formanns. Stjórnin 

getur skotið málum til deildarráðs eða háskólaráðs til úrskurðar eða samráðs. Ráð- 

herra ákveður þóknun forstjóra, að fengnum tillögum háskólaráðs. 

6. gr. 

Fjármál. 

Stofnunin hefur sjálfstætt fjárhald, og ber sjálfstæða fjárábyrgð. 

Rekstur stofnunarinnar er kostaður af ríkisfé samkvæmt því sem veitt er í fjár- 

lögum hverju sinni. 
Aðrar tekjur eru þessar: 

a) Styrkir til einstakra rannsókna samkvæmt umsókn. 

b) Styrkir eða greiðsla fyrir umbeðin verkefni. 

c) Gjafir. 

Öflun tekna á þennan hátt og ráðstöfun þeirra er háð samþykki stjórnarinnar. 

Árlegur stofnkostnaðar- og rekstrarreikningur stofnunarinnar skal sendur Ríkis- 

endurskoðuninni til endurskoðunar ásamt fylgiskjölum. Samrit reikningsins sendist 

menntamálaráðuneytinu. 

Í ársreikningi skal einnig gera grein fyrir tekjum samkvæmt a e lið.
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7. gr. 

Starfslið. 

I. 
Starfsmenn stofnunarinnar eru: 

Forstjóri og forstöðumenn rannsóknarstofa, sbr. 5. og Á. gr. 

Prófessorar eða gistiprófessorar við Háskólann í þeim greinum, er undir stofn- 
unina falla, eiga kost á vinnuaðstöðu við stofnunina, þ. á m. nauðsynlegri 
rannsóknaraðstoð, eftir því sem aðstæður leyfa að dómi stjórnarinnar. Skulu 
þeir þá vera forstöðumanni viðkomandi rannsóknarstofu til ráðuneytis um vís- 
indaleg málefni hennar, svo sem um verkefnaval o. fl. Heimilt er að greiða 
þeim sérstaka þóknun fyrir starf sitt við stofnunina samkv. ákvörðun ráðherra, 
að fengnum tillögum háskólaráðs, er leitar álits stjórnarinnar. 

Dósentar og lektorar við Háskólann, sem starfa að rannsóknum á sviðum, sem 
undir stofnunina falla, og stjórnin veitir vinnuaðstöðu við stofnunina. 

Aðrir starfsmenn við rannsóknarstörf. 

Á. Vísindalega menntaðir starfsmenn. 

a) Fastráðnir starfsmenn. 
b) Starfsmenn ráðnir til takmarkaðs tíma, 18 ára. 
c) Lausráðnir starfsmenn, ráðnir til skemmri líma en Í árs. 
d) Starfsmenn ráðnir til hluta af starfi við stofnunina, t. d. að öðrum hluta 

ráðnir til kennslustarfa við menntaskóla eða kennaraskóla eða Háskól- 
ann sjálfan, svo sem dósentar og lektorar, sjá 3. 

e) Styrkþegar, sem njóta styrks, t. d. frá Vísindasjóði, og fá vinnuaðstöðu 
við stofnunina um takmarkaðan tíma. 

Starfsmenn A, a) — d), skulu hafa lokið háskólaprófi, og getur stjórnin 
skipað þeim í tvo starfsflokka eftir menntun og vísindalegri hæfni með sam- 
þykki deildarráðs. 

B. Tæknimenntaðir starfsmenn. 
a) Fastráðnir starfsmenn. 
b) Lausráðnir starfsmenn. 

ær
 

. Aðstoðarmenn. 

a) Fastráðnir aðstoðarmenn. 
b) Aðrir aðstoðarmenn, þ. á m. stúdentar. 

Vísindalega menntaðir starfsmenn, 4. A. a) og b), skulu ráðnir til rann- 
sóknarstarfa, en þó skal, ef deildarráð óskar, setja ákvæði um kennslu við Há- 
skólann í ráðningarsamning, enda skal ráðning þessara manna gerð með vitund 
deildarráðs og því gefinn kostur á að óska eftir slíku ákvæði. Þó skal kennslu- 
starfið ekki vera meira en þriðjungur starfsins þann tíma, sem kennslan stendur 
yfir. Starfsmönnum, sem annast kennslu samkv. þessu ákvæði, skal ákveða 
aukaþóknun að fengnum tillögum háskólaráðs. 

Starfslið á skrifstofu og almennt starfsfólk. 
Ráðið skal starfslið á skrifstofu, þ. á m. skrifstofustjóri, sem sér um al- 

menn framkvæmdastörf samkv. erindisbréfi. er stjórnin setur honum, svo og 
annað almennt starfsfólk stofnunarinnar.
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11. 

Ráðherra ræður starfslið Raunvísindastofnunar Háskólans, að fengnum tillög- 

um stjórnar stofnunarinnar og deildarráðs. Ráðherra setur falið stjórn stofnunar- 

innar ráðstöfun starfa til eins árs eða skemmri tíma, enda sé fjárveiting fyrir hendi. 

Um starfskjör fer eftir ákvæðum laga nr. 55/1962, um kjarasamninga opinberra 

starfsmanna. 

8. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 9. gr. laga nr. 84/1970, um Háskóla Íslands, 

sbr. háskólareglugerð nr. 76/1958, 87. gr. 

Reglugerðin öðlast þegar gildi, og fellur jafnframt úr gildi reglugerð nr. 

104/1966, um Raunvísindastofnun Háskólans, ásamt breytingu samkv. reglugerð nr. 

39/1968. 

Í menntamálaráðuneytinu, 3. janúar 1971. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
Birgir Thorlacius. 

Nr. 5. 12. janúar 1971. 

REGLUGERÐ 

um tollfrjálsar verzlanir á Keflavíkurflugvelli á vegum ríkisins. 

1. gr. 

Starfræktar skulu, á vegum ríkisins, sölubúðir á Keflavíkurflugvelli, er selja 

tollfrjálsar vörur, farþegum og áhöfnum millilandaflugvéla. Nafn sölubúðanna skal 

vera: Fríhöfnin, Keflavíkurflugvelli. 

Í Fríhöfninni má selja hvers konar varning, eins og tíðkast í fríhöfnum erlendis. 

Í sölubúð þeirri, sem ætluð er farþegum og áhöfnum, sem eru að koma til lands- 

ins, skal þó aðeins heimilt að selja eftirtalinn varning, svo sem tíðkazt hefur, og 

innan eðlilegra takmarka, að mati tollgæzlunnar: 

Áfengi, tóbak, sælgæti, ilmvötn, snyrtivörur og filmur. Utanríkisráðherra getur 

heimilað fleiri tegundir varnings, ef ástæða þykir til. 

2. gr. 

Fríhöfninni skal stjórnað af fríhafnarstjóra, sem utanríkisráðherra skipar, og 

ber hann ábyrgð á rekstri hennar undir yfirstjórn utanríkisráðherra. 

Annað starfslið, sem nauðsynlega þarf við daglegan rekstur Fríhafnarinnar, 

skal fríhafnarstjóri ráða með samþykki utanríkisráðherra. 

3. gr. 

Að því er varðar farþefa og áhafnir, sem eru að fara af landi brott, skal toll- 

sæglan á Keflavíkurflugvelli sjá um og bera ábyrgð á, að gætt sé nauðsynlegra var- 

úðarráðstafana um meðferð seldrar vöru, unz komið er um borð í flugvél þá, sem er 

á förum. 
Þá skal þess og gætt, að farþegar og áhafnir, er verzla við komu til landsins, 

færi varning sinn beint til tollgæzInmanns.
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4. gr. 
Fríhöfnin fær, unz annað kann að verða ákveðið, til umráða í flugstöðvarbygg- 

ingunni á Keflavíkurflugvelli húsnæði fyrir skrifstofur og sölubúðir ásamt birgða- 
geymslum, eftir því, sem mögulegt er og reksturinn krefst á hverjum tíma, svo og 
birgðaskemmur innan flugvallarsvæðisins, eftir því, sem þörf krefur. 

ð. gr. 
Fríhafnarstjóri skal halda nákvæma skrá (birgðabók) um allar vörur, sem 

fluttar eru til Fríhafnarinnar. 
Þegar vörur eru seldar til Fríhafnarinnar skal fylgja þeim nákvæm skýrsla til 

tollgæzlunnar á Keflavíkurflugvelli, þar sem tilgreint er hvaða vörur er um að ræða 
í hverri sendingu, og skal tollgæzlan bera ábyrgð á og hafa eftirlit með, að vörur 
þessar séu fluttar til Fríhafnarinnar. 

6. gr. 
Þegar heimilt er að endurgreiða innlent tollvörugjald eða aðflutningsgjöld af 

hráefni í iðnaðarvöru við útflutning, ber að endurgreiða nefnd gjöld ef Fríhöfnin 
kaupir slíkar vörur sem söluvarning. Skulu gjöldin endurgreidd þá er varan er 
komin í tollvörugeymslur, skv. vottorði tollgæzlumanns. 

7. gr. 
Fríhöfninni er heimilt að annast innflutning á öllum varningi, sem hún óskar 

að selja á sínum vegum. 
Einnig er Fríhöfninni heimilt að kaupa vörur beint úr tollvörugeymslu innflytj- 

enda. 

8. gr. 
Verzlanir Fríhafnarinnar séu aðskildar frá birgðaskemmum og verði varning- 

ur sem afhentur er verzlunum frá birgðaskemmum, reiknaður á útsöluverði verzl- 
ananna. 

Í birgðaskemmum skal fært birgðabókhald, sem sýni nákvæmlega birgðir hverju 
sinni, enda sé þess vandlega sætt, að sem greiðastur aðgangur verði að samanburði 
birgða verzlana og birgðaskemma. Birgðir Fríhafnarinnar skal telja svo oft, sem 
ástæða er til og fært þykir og skal niðurstaða talningar send utanríkisráðherra og 
tollgæzlunni á Keflavíkurflugvelli hverju sinni. 

9. gr. 
Fríhöfnin skal selja varning sinn í erlendum gjaldeyri, þó með þeirri undan- 

tekningu, að Íslendingum skal heimilt að verzla í Fríhöfninni fyrir þann íslenzka 
gjaldeyri, sem þeim á hverjum tíma er leyfilegt að hafa með sér úr landi. 

Erlendum flugfarþegum skal einnig heimilt að verzla fyrir allt að þeirri upp- 
hæð í Íslenzkum gjaldeyri, sem þeir geta sýnt kvittun fyrir, að hafi verið keypt í 
íslenzkum banka. 

10. gr. 
Ef flugvél er komin af stað frá flugvellinum, en verður af einhverjum orsök- 

um að snúa aftur, skulu tollgæzlumenn taka í sínar vörzlur vörur, sem keyptar hafa 
verið í Fríhöfninni eða gæta þess, að ekki sé farið með þær út úr flugvélinni. 

11. gr. 
Fríhöfninni er heimilt að senda vörur í pósti til viðtakenda búsettra erlendis, 

í samráði við tollyfirvöld, enda hafi varan verið greidd fyrir fram. 
Tollgæzlan skal bera ábyrgð á, að réttar vörur séu sendar samkvæmt pöntunum 

og bera ábyrgð á, að vörunum sé komið í hendur póstþjónustunnar.
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Útfylla skal afgreiðsluseðla vegna póstsendinga þessara og skulu tollgæzlumað- 
ur og póstafgreiðslumaður staðfesta með undirskrift sinni móttöku vörunnnar fyrir 
hönd kaupanda. 

12. gr. 
Ef Fríhöfnin hefur í birgðum sínum illseljanlegar eða gallaðar vörur, er henni 

heimilt að selja bær til þeirra aðila hjá varnarliðinu, sem rétt hafa til innkaupa, fyrir 
erlendan gjaldeyri. 

Sala þessi skal fara fram undir eftirliti tollgæglu. 

13. gr. 
Skrifstofa fríhafnarstjóra hefur á hendi allt bókhald vegna Fríhafnarinnar. 
Fríhafnarstjóri skal árlega senda utanríkisráðherra sérstaka áætlun ásamt grein- 

argerð um tekjur og gjöld Fríhafnarinnar. 

14. gr. 
Fríhafnarstjóri skal að jafnaði eigi sjaldnar en vikulega selja til banka allan inn- 

kominn erlendan gjaldeyri. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 47 frá 11. júní 1960, um tollvöru- 

geymslur o. fl., sbr. breyting á þeim lögum, nr. 61 frá 12. maí 1970, og öðlast hún 
gildi þegar í stað. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 309 frá 17. desember 1968, um tollfrjáls- 
ar verzlanir á Keflavíkurflugvelli á vegum ríkisins. 

Utanríkisráðuneytið, 12. janúar 1971. 

Emil Jónsson. nn 
Páll Ásg. Tryggvason. 

Nr. 6. 14. janúar 1971. 

GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Selfoss. 

I HEITT VATN 
Hitaveita Selfoss selur afnot af heitu vatni úr veitukerfi sínu á þann hátt og 

við því verði, sem hér segir: 
1. Til almennrar notkunar um vatnsmæli: 

a. Vatnsgjald ..............2.00200 000 8.80 kr./mö3 
b. Fastagjald af rúmmáli í rúmi því er hita skal, er þá 

miðað við utanmál húsnæðis .................00...... 1.10 kr./m3 á mán. 

2. Til notkunar í húsnæði sem hefur litla upphitunarþörf 
miðað við rúmmál, enn fremur kranavatn til notkunar 

í húsnæði sem hefur aðra hitun, um vatnsmæli: 
a. Vatnsgjald ..............2.202.0 2000 n0 13.80 kr./mö 

3. Þegar sérstaklega stendur á getur hitaveitustjóri, að tilskildu samþykki orku- 
nefndar, selt vatn eftir sérstökum samningi, þó eigi lengur en tl eins árs í 
senn. 
Ef vatnsmælir bilar er hitaveitunni heimilt að áætla vatnsnotkun með hliðsjón 

af fyrri notkun og/eða hitaþörf húsnæðisins.
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II. MÆLALEIGA 
Hitaveitan leigir vatnsmæla og skal leiga fyrir þá innheimt jafnhliða gjaldi fyrir 

vatnsnotkun. Hitaveitan ákveður stærð mæla, sem nota skal fyrir hverri veitu og 
er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mælum, 
sem hér segir: 

1. Fyrir mæla allt að ð4" .........02002 0200 138.00 kr./mán. 

2. Fyrir mæla frá 1'—90 ...............000. 0 228.00 kr./mán. 

III. HEIMÆÐAGJALD 
Heimæðagjald fyrir eina heimæð er, miðað við heildarrúmmál húsa, sem hita 

skal: 
Allt að 400 mð 19300.00 kr. 
400 til 2000 mð 19 300.00 kr. af 400 mö -| 16.25 á mö þar yfir 

2000 til 6000 mð 42 175.00 kr. af 2000 mé - 13.25 á mö þar yfir 
Séu fleiri en eitt hitunarkerfi tengt við heimæðina með mælum frá hitaveitunni, 

skal greiða kr. 3200.00 aukagjald fyrir hvern mæli umfram hinn fyrsta. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða, 

skal greiða heimæðagjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 
Heimæðagjald skal að fullu greitt þegar tengingu heimæðar er lokið. 

IV. OPNUNARGJALD 
Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 

komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun 230.00 kr. 
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, 14. janúar 1971. 

Emil Jónsson. FR 

Hallgrímur Dalberg. 

15. janúar 1971. Nr. 7. 

REGLUGERÐ 

fyrir Heilsuverndarstöð Ísafjarðar. 

1. gr. 
Hlutverk Heilsuverndarstöðvar Ísafjarðar er fyrst um sinn: 

a) Mæðravernd: Eftirlit með barnshafandi konum. 
b) Barnavernd: Eftirlit með heilsufari ungbarna innan skólaskyldualdurs (0—7 

ára) svo og ónæmisaðgerðir gegn barnaveiki, kíghósta, kúabólu og mænusótt. 

2. gr. 

Stjórn Heilsuverndarstöðvar skipuleggur frekari starfsemi stöðvarinnar í sam- 
ráði við lækna, er starfa við stöðina. 

ð. gr. 
Stjórn Heilsuverndarstöðvarinnar er skipuð þrem mönnum, bæjarstjórn kýs for- 

mann stjórnarinnar, einn er tilnefndur af heilbrigðismálaráðuneytinu og einn af 
Sjúkrasamlagi Ísafjarðar.
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Kjörtímabil stjórnarinnar er hið sama og bæjarstjórnar. Stjórnin annast rekst- 
ur Heilsuverndarstöðvarinnar í umboði bæjarstjórnar Ísafjarðarkaupstaðar og skulu 
fundargerðir stjórnarinnar lagðar fyrir bæjarráð og bæjarstjórn til staðfestingar. 

4. gr. 
Heilsuverndarstöðin skal hafa aðskilið reikningshald. 
Um skiptingu kostnaðar og annað sem viðkemur rekstri heilsuverndarstöðv- 

arinnar fer eftir lögum um heilsuvernd nr. 44/1955. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 3. gr. heilsuverndarlaga nr. 44/1955 stað- 

festist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Í Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 15. janúar 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
Páll Sigurðsson. 

Nr. 8. 20. janúar 1971. 

REGLUR 

um varnir gegn óhreinkun sjávar af völdum olíu. 

1. gr 
Ákvæði alþjóðasamþykktar frá 12. maí 1954, ásamt breytingum frá 13. apríl 

1962 og frá 21. október 1969, um varnir gegn óhreinkun sjávar af völdum olíu, er 
birt var sem fy'giskjal með auglýsingu nr. 17 31. júlí 1970, samkvæmt lögum nr. 
77 10. maí 1966, skulu ná til allra íslenzkra skipa, að því er varðar losun á olíu og 
olíumenguðum sjó. 

2. gr. 
Olíustöðvar í landi, smurstöðvar og verksmiðjur, skulu sjá svo um, að frá þeim 

komist engin olía eða olíumengaður vökvi til sjávar, hvorki beint né óbeint, 
gegnum holræsi eða á annan slíkan hátt, og skulu ákvæði alþjóðasamþykktar þeirrar, 
sem um getur í Í. gr., gilda um olíustöðvar í landi, smurstöðvar, verksmiðjur og aðra 
slíka starfsemi, eftir því sem við á. Sama gildir um verksmiðjur og aðra starfsemi, 
sem valdið getur olíuóhreinkun stöðuvatna, sem hafa afrennsli til sjávar, lækja eða 
annarra straumvatna. 

3. gr. 
Siglingamálastjóri hefur eftirlit með framkvæmd reglna þessara, og skal hann 

hafa samráð við olíufélög, skipafélög, samtök iðnrekenda, hafnaryfirvöld, Dýra- 
verndunarsamband Íslands og Náttúruverndarráð um ráðstafanir til að fyrirbyggja 
óhreinkun sjávar af völdum olíu og framkvæmd reglna um slík efni, eftir því sem 
ástæða þykir til. 

4. gr. 

Brot gegn þessum reglum varða sektum, nema þyngri refsing liggi við sam- 
kvæmt öðrum ákvæðum. 

5. gr. 
Reglur þessar öðlast þegar gildi. 
Reglur þessar eru settar samkvæmt 3. gr. laga nr. 77 10. maí 1966, um heimild 

fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd alþjóðasamþykkt um að fyrir-
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byggja óhreinkun sjávar af völdum olíu og setja reglur um frekari varnir gegn 
slíkri óhreinkun sjávarins, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Jafnframt falla úr gildi reglur um varnir gegn óhreinkun sjávar af völdum olíu, 
nr. 184 16. ágúst 1966. 

Samgönguráðuneytið, 20. janúar 1971. 

Ingólfur Jónsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

20. janúar 1971. Nr. 9. 

REGLUR 

um endurgreiðslu innflutningsgjalds af benzíni. 

1. gr. 
Innflutningsgjald af benzini, sem greitt hefur verið samkvæmt lögum nr. 71 30. 

desember 1963, verður endurgreitt úr ríkissjóði samkvæmt ákvæðum þessarar reglu- 

gerðar. 

2. gr. 
Af benzíni, sem sönnur eru færðar á, að notað hafi verið á dráttarvélar Hl bú- 

reksturs eða vélbáta til fiskveiða, skal endurgreiða innflutningsgjald það, er um 
ræðir í 1. gr., þó þannig, að ekki verði endurgreitt af meira benzinmagni vegna 

hverrar einstakrar vélar en hér segir: 

  
20 hestafla vélar og þar yfir .................. 1250 lítrar á ári 

15—19 hestafla vélar ...........0.0..0. 00... 1000 lítrar á ári 
14 hestafla vélar og þar undir ................ 850 lítrar á ári 

Ef fyrir liggur yfirlýsing lögreglustjóra um, að umsækjandi um endurgreiðslu 
vegna benzíns, notuðu á dráttarvél, hafi ekki átt bifreið eða díseldráttarvél á þvi 
ári, sem benzínið var notað, er heimilt að endurgreiða af allt að 50% meira benzin- 
magni vegna hverrar einstakrar vélar en að framan segir. 

3. gr. 
Hver notandi um sig sæki um endurgreiðslu af því benzíni, er hann hefur 

sjálfur notað. Endurgreiðslubeiðni skal stíluð til fjármálaráðuneytisins og undirrituð 

af notanda sjálfum og tilgreind staða hans og heimilisfang, götunafn í kaupstöðum. 
Skal tilgreina í beiðninni, hversu marga lítra af benzíni umsækjandi hefur alls notað 
á árinu. Skal þar greina hversu mikið magn hefur verið notað á dráttarvélar til bú- 
reksturs og hversu mikið magn hefur farið til notkunar á aðrar vélar. Með beiðnun- 
um skulu, eftir því sem við á, fylgja þessi gögn: 

1. Ef benzínið er keypt innanlands skal fylgja kvittaður sölureikningur. Sé sölu- 
reikningur ekki greiddur, skulu afhendingarnótur fylgja umsókn. 

2. Yfirlýsing umsækjanda um, hversu margar klst. á árinu hver benzínknúin 
dráttarvél muni hafa verið notnð. 

3. Ef notandi hefur flutt benzínið inn sjálfur, skal fylgja umsókn vottorð lögreglu- 
stjóra í því umdæmi, þar sem inn er flutt um innflutninginn og greiðslu inn- 
flutningsgjalds. 

4. Vottorð lögreglustjóra eða hreppstjóra í því umdæmi, þar sem benzínið hefur 
verið notað, um að umsækjandi eigi gangfæra, benzinknúna dráttarvél, sem 
hann noti til búrekstrar. 

B3
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Ef vísvitandi rangar skýrslur eru í endurgreiðslubeiðnum eða vottorðum, fer 
um það eftir 145. gr. hinna almennu hegningarlaga, svo og XKVI. kafla laganna, 

ef við á. 
4. gr. 

Endurgreiðslubeiðnir skal senda til sýslumanna, bæjarfógeta eða hreppstjóra, 

í Reykjavík til lögreglustjóra, sem síðan senda beiðnir áfram til fjármálaráðuneyt- 
isins. Fjármálaráðuneytið sendir síðan endurgreiðslurnar til sýslumanna og bæjar- 
fógeta, sem annast útborgun til þeirra, sem í hlut eiga. 

Erindi um endurgreiðslur innflntningsgjalds af benzini fyrir undanfarið ár skulu 
vera komin til rétts lögreglustjóra fyrir 15. febrúar ár hvert. Öll slík erindi skulu 
hafa borizt fjármálaráðuneytinu í síðasta lagi 15. marz ár hvert. Erindi, sem berast 

ráðuneytinu eftir 15. marz, koma til afgreiðslu næsta ár á eftir. 

5. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkv. vegalögum nr. 23 16. apríl 1970 til að öðlast gildi 

þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt 
er úr gildi felld reglugerð nr. 218 15. júlí 1968. 

Fjármálaráðuneytið, 20. janúar 1971. 

Magnús Jónsson.   
Jón Sigurðsson. 

Nr. 10. 21. janúar 1971. 
SAMÞYKKT 

um breyting á samþykkt nr. 244 24. nóv. 1966, um afgreiðslutíma 
verzlana á Húsavík. 

1. gr. 
5. gr. samþykktarinnar orðist þannig: 
Bæjarstjórn getur leyft, að fenginni umsögn heilbrigðisnefndar, að söluturnar 

og sambærilegir sölustaðir séu opnir alla daga frá kl. 8.00 til kl. 22.00 á tímabilinu 
15. sept. til 14. maí. Á tímabilinu 15. maí til 14. sept. frá kl. 8.00 til kl. 23.30 sbr. 
a-lið 4. gr. 

Á sölustöðum þessum skal heimilt að selja eftirtaldar vörur: Dagblöð, tímarit, 
kort, frímerki, tóbaksvörur, eldspýtur, öl og gosdrykki, ís, sælgæti, nýja ávexti, 
heitar pylsur, niðursuðuvörur, ávaxtasafa, kaffi, te, kakó, innpakkað kex, raksápu, 

handsápu, tannkrem, tannbursta, greiður, bómull, dömubindi, skyndiplástur, wc- 

pappír, rafhlöður, rafmagnsperur, rafmagnsörvggi, filmur, sólgleraugu, minjagripi, 
spil, kvensokka og vettlinga. 

Heimilt er bæjarráði að bæta við vörutegundum sbr. 2. mgr., enda liggi þá fyrir 
samþykki heilbrigðisnefndar. Heilbrigðisnefnd ákveður, hvað af ofangreindum vör- 
um megi selja á hverjum stað og ákveður nánar, hvernig haga skuli umbúnaði þeirra. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Húsavíkur hefur samþykkt samkvæmt lögum 
nr. 17 frá 1. febrúar 1963 um samþykktir um lokunartíma sölubúða, öðlast þegar 
gi'di, með þeim takmörkunum þó, sem lög nr. 45 frá 15. júní 1926 um almannafrið 
á helgidögum þjóðkirkjunnar setja. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. janúar 1971. 

Emil Jónsson.   
Gunnlaugur Þórðarson.
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REGLUGERÐ 

um útflutningslánasjóð. 

1. gr. 
Heiti sjóðsins er Útflutningslánasjóður. Heimili sjóðsins og varnarþing er Í 

Reykjavík. 
Stofnaðilar sjóðsins eru Seðlabanki Íslands, Landsbanki Íslands og Iðnlánasjóð- 

ur. Stofnaðilar gera með sér sérstakan stofnsamning fyrir sjóðinn. 
Aðrir viðskiptabankar geta síðar orðið aðilar að sjóðnum, og fer þá um fram- 

lagsfé þeirra, ábyrgð og aðild að stjórn sjóðsins eftir því sem um semst milli þeirra 
og sjóðsstjórnar. 

2. gr. 
Hlutverk Útflutningslánasjóðs er: 

a) að veita lán vegna útflutnings meiri háttar véla og tækja, þar á meðal skipa 
og annarra fjárfestingarvara, sem framleiddar eru innanlands, og skulu slik 
lán tryggð hjá tryggingardeild útflutningslána við Ríkisábyrgðasjóð eða með 
annarri fullgildri ábyrgð. 

b) að veita samkeppnislán, það er að segja lán til innlendra aðila, er kaupa vélar 
og tæki, þar með talin skip, sem framleidd eru innanlands, gegn bankaábyrgð 
eða annarri fullgildri ábyrgð. 
Heimilt er stjórn sjóðsins að veita útflutningslán eða samkeppnislán fleiri iðn- 

greinum en þeim, sem a- og b-liðir ná til, ef hún metur það nauðsynlegt til að tryggja 
þeim sambærilega aðstöðu við erlenda samkeppnisaðila. 

ð. gr. 
Stofnaðilar sjóðsins leggja hver um sig fram 50 millj. króna og skal stofnféð 

greiðast með jöfnum greiðslum á árunum 1971 til og með 1973. Af stofnfé og fram- 
lagsfé skal reikna árlegan arð. 

Auk stofnfjár og framlagsfjár síðari aðila, er sjóðsstjórninni heimilt að afla 
fjár til starfsemi sjóðsins með lántökum hjá innlendum bönkum og sjóðum. Einnig 
er heimilt að taka lán erlendis með þeim takmörkunum, sem leiða af ákvæðum 7. gr. 
laga nr. 30/1960 um skipan innflutnings- og gjaldeyrismála. 

Sjóðsstjórnin skal afla sér heimildar til lántöku hjá stofnaðilum. Veita má slík- 
ar heimildir, er gildi um ákveðinn tíma. 

4. gr. 
Stofnaðilar sjóðsins ábyrgjast fjárskuldbindingar hans gagnvart þriðja manni. 

Um ábyrgð síðari aðila að sjóðnum fer eftir því, sem um semst milli þeirra og sjóðs- 
stjórnar. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur mönnum og jafnmörgum til vara, og skipa 

Seðlabankinn, Landsbankinn og Iðnlánasjóður einn fulltrúa hver. Önnur skipan 
stjórnar sjóðsins er þó heimil, samkvæmt ákvörðun sjóðsaðila, sbr. 3 málsgr. 1. gr. 
Skipa skal varamenn á sama hátt. Stjórn sjóðsins skal skipuð til fjögurra ára í senn. 
Aðilar að sjóðnum ákveði laun stjórnarmanna. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins kýs sér formann og skiptir með sér verkum. Formaður sjóðs- 

stjórnar kallar saman fundi og stýrir þeim. Engar bindandi ákvarðanir má taka, 
nema allir stjórnarmenn eða varamenn þeirra séu á fundi. Afl atkvæða ræður úrslit- 
um mála.
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7. gr. 
Verkefni stjórnarinnar eru einkum þessi: 

a) Hún tekur ákvarðanir um lánveitingar og setur lágmarksskilyrði fyrir þeim. 
b) Hún tekur ákvarðanir um vexti og önnur útlánskjör sjóðsins, að höfðu samráði 

við viðskiptaráðherra og Seðlabankann, enda séu vextirnir ekki hærri en Seðla- 
bankinn ákveður vexti hæsta af sambærilegum lánum. 

c) Í upphafi hvers árs gerir stjórnin lánaáætlun fyrir komandi ár, auk þess sem 
hún áætlar, hve mikils lánsfjár þurfi að afla til starfsemi sjóðsins. 

d) Í lok hvers bókhaldsárs, sem skal vera hið sama og almanaksárið, semur stjórn- 
in skýrslu um starfið á árinu og leggur hana fyrir aðila sjóðsins. 

8. gr. 
Til að skuldbinda sjóðinn þarf undirskrift formanns stjórnar og annars með- 

stjórnanda. 

9. gr. 
Stjórn sjóðsins er heimilt að fela Landsbanka Íslands eða annarri lánastofnun 

umsjá sjóðsins, og skal sá aðili sjá um afgreiðslu lána og innheimtu. Stjórn sjóðs- 
ins skal gera skriflegan samning við hlutaðeigandi lánastofnun, þar sem m. a. verði 
kveðið á um endurgjald fyrir veitta þjónustu, undirskriftaheimildir vegna daglegra 
starfa og sérstöðu sjóðsins gagnvart annarri starfsemi viðkomandi lánastofnunar. 

10. gr. 
Seðlabankinn, Landsbankinn og Iðnlánasjóður úrskurða reikninga Útflutnings- 

lánasjóðs og taka ákvarðanir um ráðstöfun tekjuafgangs, svo og um afskriftir krafna 
sjóðsins, að fengnum tillögum stjórnar hans. 

11. gr. 
Útflutningslánasjóður er undanþeginn öllum opinberum gjöldum og sköttum, 

hverju nafni sem nefnast, til ríkissjóðs og sveitarsjóða eða annarra stofnana. Nær 
undanþágan og til stímpilgjalda af eigin skuldbindingum. 

12. gr. 
Nú er fasteign seld á nauðungaruppboði eða við gjaldþrotaskipti, og ber þá 

uppboðshaldara að rannsaka, hvort eignin sé veðsett Útflutningslánasjóði, og geta 
þess í uppboðsgerðinni. Ef svo reynist, skal Útflutningslánasjóði gert viðvart svo 
tímanlega, að hægt sé að mæta eða láta mæta við uppboðið. 

13. gr. 
Án samþykkis meirihluta stjórnar er einhliða úrsögn stofnaðila eða seinni 

framlagsaðila úr sjóðnum óheimil. 
Verði sjóðurinn lagður niður, skulu eignir sjóðsins, að fullnægðum skuldbind- 

ingum, ganga til stofnaðila og framlagsaðila í hlutfalli við greitt stofnfé og fram- 
lagsfé. 

14. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt tillögum stofnaðila Útflutningslánasjóðs 

og með heimild í lögum nr. 47/1970, öðlast þegar gildi. 

Viðskiptaráðnneytið, 21. janúar 1971. 

Gylfi Þ, Gíslason.   
Þórhallur Ásgeirsson.
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REGLUGERÐ 

um menntaskóla. 

I. KAFLI 

Skólarnir, markmið þeirra og skipulag. 

1. gr. 
Menntaskólar skulu vera svo margir sem þörf er á, þar á meðal a. m. k. þrír 

í Reykjavík, einn á Akureyri, einn á Laugarvatni, einn á Ísafirði og einn á Austur- 
landi. Kostnaður við stofnun og rekstur menntaskóla greiðist úr ríkissjóði, eftir 

því sem fé er veitt til í fjárlögum. 

2. gr. 
Það er markmið menntaskóla að efla þroska nemenda sinna, veita þeim almenna 

menntun að loknu miðskólanámi og búa þá undir háskólanám og þátttöku í lífi og 
starfi þjóðfélagsins. 

3. gr. 
Menntaskólar eru fjögurra ára skólar. Í skipulagi skólanna skal að því stefnt, 

að nemendur eigi völ á námsefni og kennslu í samræmi við þarfir sínar og óskir, 
ekki sízt með tilliti til framhaldsnáms í háskóla. 

4. gr. 
Skólarnir eru jafnt fyrir pilta og stúlkur. 

ð. gr. 
Setja má á stofn í tilraunaskyni menntaskóla, er séu óháðir tilteknum ákvæðum 

laga nr. 12/1970, um menntaskóla, enda fullnægi þeir þeim skilyrðum, sem lögin 
setja um stúdentspróf og rétt til inngöngu í háskóla. 

II. KAFLI 

Um inntöku nemenda í skólann. 

6. gr. 
„ 

Inntaka nemenda í skólann er í höndum skólastjórnar. 

7. gr. 
Umsóknir um skólavist skulu ritaðar á eyðublöð, sem menntamálaráðuneytið 

lætur gera, og skulu fylgja þeim þau gögn, er þar greinir. 

8. gr. 
Í hinu samfellda skólakerfi taka menntaskólar við af bóknámsdeildum miðskóla, 

og veitir próf úr þeim deildum rétt til inngöngu í 1. bekk menntaskóla með þeim 
skilyrðum, er sett eru Í reglugerð um það próf. Rétt til inngöngu í 1. bekk veitir og 
lokapróf fyrra árs í framhaldsdeildum gagnfræðaskóla, sbr. reglugerð nr. 93/1970, 
svo og verzlunarpróf frá Verzlunarskóla Íslands með lágmarkseinkunninni 6.00 
og Samvinnuskólapróf með sömu lágmarkseinkunn. Heimilt er að taka í 1. bekk 
nemendur af öðrum skólastigum, enda sé undirbúningur þeirra fullnægjandi að 
dómi skólastjórnar og umsókn um skólavist studd meðmælum skólastjóra þess skóla, 
er nemandinn hefur síðast stundað nám í.
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9. gr. 
Til þess að verða tekinn í aðra bekki menntaskóla sem reglulegur nemandi þarf 

nemandi að fullnægja inntökuskilyrðum 1. bekkjar (sbr. 8. gr.) og námskröfum allra 
bekkja fyrir neðan þann, er sótt er um inngöngu í. Enn fremur skal hann standast 
öll lokapróf í lægri bekkjum (sbr. IV. kafla). 

Nú óskar nemandi, er staðizt hefur lokapróf fyrra árs í framhaldsdeild gagn- 
fræðaskóla, inngöngu í 2. bekk menntaskóla, og skal þá eftirgreindum skilyrðum 
fullnægt, sbr. reglugerð nr. 93/1970, um, réttindi nemenda úr framhaldsdeildum 
gagnfræðaskólanna til inngöngu í aðra skóla: 

a) 

b) 

c) 

d) 

að skólastjóri gagnfræðaskólans eða námsráðgjafi mæli sérstaklega með um- 
sækjanda til menntaskólanáms, og séu meðmælin send beint til viðtökuskóla, 
að umsækjandinn standist próf viðtökuskólans í þeim greinum, sem kenndar 
eru á fyrsta námsári hans, en ekki í framhaldsdeildum gagnfræðaskólanna. 
Heimilt er viðtökuskóla að fresta slíkum prófum, ef um, er að ræða greinar, sem 
ekki teljast beinn undirbúningur undir nám á öðru námsári skólans. 
að umsækjandinn afli sér viðbótarkennslu í þeim greinum, þar sem viðtöku- 
skóli telur, að námsefni framhaldsdeilda gagnfræðaskólanna nægi ekki til undir- 
búnings undir áframhaldandi nám í menntaskóla, og skal umsækjandinn í þeim 
tilgangi eiga aðgang að haustnámskeiðum þeim, sem haldin eru við menntaskól- 
ana, með sömu kjörum og reglulegir nemendur skólanna, 
að meðaleinkunn umsækjanda á lokaprófi hafi verið eigi lægri en 55 og einkunn 
í hverri grein eigi lægri en 4.0. 

Lokapróf síðara árs í framhaldsdeild gagnfræðaskóla veitir ekki réttindi til 
styttingar námstímans umfram það, er lokapróf fyrra árs veitir. 

1. 

III. KAFLI 

Um námsefni og kennslu. 

10. gr. 
a) Námsefni skólanna skal metið í einingum, og skal hver eining jafngilda einni 

meðalkennslustund á viku í eitt skólaár. Meðalkennslustund er 45 mínútur. 
Heildarnámsefni skólanna skal vera sem næst 144 einingar. 

b) Námsefni skólanna skal vera þríþætt: kjarni, kjörsvið og valgreinar. 

Kjarninn er það námsefni, sem sameiginlegt er öllum nemendum skólans, 
hvaða námsbraut sem þeir velja sér innan skólans. Þetta námsefni má nema 
allt að 100 einingum. 

Kjörsviðin eru grundvöllur deildaskiptingar innan skólans. Þau eru flokkar 
samstæðra greina, og skal hver nemandi velja einn slíkan flokk í heild. Þetta 
námsefni skal nema 24 einingum hið fæsta. 

Valgreinar eru allt það námsefni hvers nemanda, sem eigi telst til kjarna 
eða til kjörsviðs nemandans. Þetta námsefni skal nema 14 einingum hið fæsta. 

Hlutverk kjarnans er að leggja breiðan almennan grundvöll að náminu, 
hlutverk kjörsviðs að tryggja nokkra dýpt á ákveðnu sviði. Kjarni og kjörsvið 
skulu til samans tryggja þá kunnáttu og þann þroska, er geri nemendur hæfa 
til að takast á hendur nám í háskóla.
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II. Kjarni. 

Í hinum sameiginlega kjarna skulu vera þessar námsgreinar: 

Íslenzk tunga og bókmenntir .............0..... 15 einingar 
Erlend tungumál ...........0..0 0... 0... 18 — 
Félagsvísindi ............00.0.00 00... 18 
Náttúruvísindi ............0.0.00.0 00 nn. 18 —— 
Stærðfræði ..........0.000..00. 0. 12 — 
Listir .........000000000 00. 3 

  

Samtals 84 einingar 

Auk þess skal nemendum séð fyrir líkamsæfingum og íþróttaiðkun við hæfi, 
og skal ætla til þess allt að 12 einingum. 

Framangreind skipan námsgreina í kjarna er miðuð við, að kennsla í erlend- 
um málum verði efld á fyrri skólastigum og jafnframt, að nemendur hafi al- 
mennt öðlazt kunnáttu í vélritun, áður en þeir koma í menntaskóla. Þar til 
öðruvísi verður ákveðið, skulu námsgreinar í kjarna því vera sem hér segir: 

Íslenzk tunga og bókmenntir ...........000.... 15 einingar 
Danska .......000000.0 ne nes 6 — 
Enska ........00.0000 ne 9 — 
3. erlent tungumál (franska eða þýzka) ........ 12 — 
Saga og félagsfræði ..........0000000 0000... 12. — 
Náttúruvísindi (náttúrufræði, eðlisfræði, efna- 
fræði, stjörnufræði) ..........0.0.0000. 000... 15 — 
Stærðfræði ...........0..002..000 000. 12 — 
Listir „.........200200000 enn 2 — 
Vélritun og frágangur skriflegra verkefna ...... 1 — 

  

Samtals 84 einingar 

Líkamsrækt ........2000. 000. altað 12 — 

III. Kjörsvið. 

Meðal kjörsviða til stúdentsprófs skulu vera þessi: 

1. Nýmálakjörsvið. 

Íslenzka (málvísindi) .............0........0... 3 einingar 
Enska ........2000000 eens 9 — 
3. erlent tungumál (franska eða þýzka) ........ 3 — 
4. erlent tungumál .........00.0.0000 0000... 12 
(eða 4. erlent tungumál 8 einingar og latína 4 
einingar) 
Heimspeki .........00.0 0000 3 — 
Bókmenntir .........0.0200 000 nn 3 — 

  

Samtals 33 einingar 

Valgreinar ........0.200 000. nn 15 einingar 
Kjarni ........0..00.0 0000 96 — 

  

Heildarnámsefni 144 einingar
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2. Fornmálakjörsvið. 

Íslenzka (málvísindi) „........0..0.. 0. 3 einingar 
4. erlent tungumál (latína og/eða gríska) ...... 18 — 
Saga (fornaldarfræði) ..........0.0..00000. 00. 6 — 

Heimspeki .................0 000 3 —- 
Bókmenntir „............00 000. 3 — 

Samtals 33 einingar 

Valgreinar .„.........0.20020 0. 15 — 
Kjarni ............0.0 0200. 96 — 

Heildarnámsefni 144 einingar 

3. Eðlisfræðakjörsvið. 

Stærðfræði (m. a. hagnýtt stærðfræði) ......... 15 einingar 
Eðlisfræði og efnafræði ........................ IS — 

Samtals 33 einingar 

Valgreinar ........0.0..0..0002 00 15 — 
Kjarni ............2.200. 0000 96 —- 

Heildarnámsefni 144 einingar 

4. Náttúrufræðakjörsvið. 

Stærðfræði ...........00000000 00 9 einingar 
Líffræði, jarðfræði—landafræði ................ 12 — 
Eðlisfræði, efnafræði (þar með talin lífefnafræði) 12 — 

Samtals 33 einingar 
Valgreinar ..........00000 0000. 15 — 
Kjarni .............0.00.. 0 96 — 

Heildarnámsefni 144 einingar 

5. Félagsfræðakjörsvið. 

Hagfræði og félagsfræði (megingreinar), saga, 
heimspeki, sálfræði .................... Samtals 33 einingar 
Valgreinar ......0..0.0000000 0000 15 —- 
Kjarni .....0.000.00.0 00 96 — 

Heildarnámsefni 144 einingar 

Menntamálaráðuneytið ákveður, að fengnum tillögum skólastjórnar, hvaða 
kjörsvið skuli vera í hverjum skóla. Skal stefnt að því, að völ sé sem flestra 
kjörsviða á hverjum stað. Heimila má einstökum skólum að einbeita sér að 
tilteknum kjörsviðum. 

Auk framangreindra kjörsviða koma m.. a. til greina viðskiptakjörsvið, 

iðnaðar- og tæknikjörsvið, tónlistarkjörsvið og myndlistarkjörsvið. Getur mennta- 
málaráðuneytið heimilað skólastjórn að viðurkenna nám í sérskóla sem hluta 

af kjörsviðsnámi.
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IV. Valgreinar. 

Nemendum skal eftir föngum gefinn kostur á að nola sér valfrelsið jafnt 
til að efla kunnáttu sína í kjarna- og kjörsviðsgreinum sem til að auka almenna 
menntun sína með því að leggja stund á nýjar greinar. Skal með nægilegum 
fyrirvara kynna nemendum ár hvert, hvaða valgreina verði kostur næsta skóla- 
ár, og skulu þeir hafa tilkynnt val sitt innan þeirra tímamarka, er skólastjórn 
ákveður. Eigi er skylt að kenna grein, ef fjöldi þátttakenda í henni fer niður fyrir 
ákveðið lágmark, er menntamálaráðuneytið tiltekur. Skólastjórn getur ákveðið, 
að nám í sérskóla skuli viðurkennt sem valgrein. 

11. gr. 
Um, val kjörsviðs og valgreina skulu nemendur jafnan hafa samráð við skóla- 

stjóra og kennara eða þá starfsmenn skólanna, sem til slíks eru settir. 

12. gr. 
Um námsefni í einstökum greinum fer eftir námsskrá, sem menntamálaráðu- 

neytið setur, að fenginni umsögn háskólaráðs. Deildarstjórar gera tillögur til skóla- 
stjóra um breytingar á námsskrá svo oft sem þurfa þykir. 

13. gr. 
Í kennslunni skal áherzla lögð á að vekja skilning nemenda á tilgangi námsins 

með því að gera þeim sem ljósast almennt eðli og markmið hverrar námsgreinar, 
tengsl hennar við önnur þekkingarsvið og hið sérstaka uppeldis- og menntunar- 
hlutverk, sem henni er ætlað í námsskrá menntaskólanna. 

14. gr. 
Leitast skal við að kenna nemendum að afla sér þekkingar á eigin spýtur og 

leita fanga viðar en í fyrirskipuðum kennslubókum. Skal í þeim tilgangi kynna þeim 
handbækur og auðnotuð tímarit og bókfræðirit í hinum ýmsu lærdómsgreinum og 
þjálfa þá í notkun bókasafna og annarra heimildasafna. Einnig skulu nemendum, 
einkum er ofar dregur í skólanum, fengin sjálfstæð viðfangsefni við hæfi, er þeir 
vinni að undir handleiðslu kennara, í kennslustundum eða utan þeirra. Skal nemend- 
um meðal annars kennt að vinna saman í stærri eða smærri hópum að úrlausn slíkra 
verkefna. 

15. gr. 
Kennslan skal í hvívetna miða að því að glæða sjálfstæða hugsun og andlegan 

heiðarleik nemenda. Skulu kennarar, eftir því sem hver námsgrein gefur tök á, 

veita nemendum tækifæri til að efla dómgreind sína og sanngirni með því að kynnast 
ólíkum kenningum og skoðunum, gagnrýna viðhorf og niðurstöður og fella rök- 
studda dóma. Skal jafnan að því stefnt, að nemendum skiljist af eigin raun, að 
markmið námsins er ekki fyrst og fremst að tileinka sér viðtekin þekkingaratriði 
eða sjónarmið, heldur að læra að umgangast staðreyndir og hugmyndir af heiðar- 
leik, víðsýni og umburðarlyndi. 

16. gr. 
Kennarar skulu, hver í sinni kennslugrein, leitast við að glæða skilning nemenda 

á mikilvægi ljósrar framsetningar og vandaðs málfars. Til að venja nemendur á 

B4
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að setja hugsanir sínar fram skýrt og skipulega í ræðu og riti skal, eftir því sem 
við á í hverri kennslugrein, gefa þeim tækifæri til að ræða námsefnið í kennslu- 
stundum og fjalla um það í ritgerðum. 

17. gr. 
Skólastjórn skal gæta þess, að námsþoli nemenda sé ekki ofboðið. Sérstök 

áherzla skal á það lögð, að vinnuálag sé sem jafnast og kennslu þannig hagað, að 
stilla megi kröfum um próflestur í hóf. Einnig skal þess gætt, að vinna nemenda 
skiptist á námsgreinar eftir sanngjörnum hlutföllum, og skal skólastjórn sjá svo 
um, að deildarstjórar hafi sem nánasta samvinnu sín á milli um þetta efni. 

18. gr. . 
Til að efla tengsl skólanna við umheim sinn skal utan kennslustunda flytja 

erindi og með öðrum hætti kynna nemendum ýmis efni, þeim til fróðleiks og skemmt- 
unar. Einnig skal nemendum gefinn kostur á því að heimsækja söfn og sýningar, 
opinberar stofnanir, fyrirtæki og vinnustaði með leiðsögn sérfróðra og kunnugra 
manna. 

IV. KAFLI 

Um námsáfanga, próf og mat á námsárangri. 

19. gr. 
Skipulagsgrundvöllur kennslunnar er skólaárið, en heimilt er að skipta því í 

skemmri áfanga (annir) eftir því sem henta þykir. Í lok hvers námsáfanga skal 
úrskurða um hæfni nemenda til að hefja nám á næsta áfanga. Í þeim tilgangi má 
eftir þörfum halda yfirlitspróf í námsefni áfangans eða námsársins. 

20. gr. 
Í lok hvers námsáfanga skal í hverri grein, þar sem ekki er um lokapróf að 

ræða, gefa annareinkunn, er sker úr um hæfni nemandans til að stunda nám í 

greininni á næsta áfanga. Einkunnin miðast við frammistöðu nemandans á áfangan- 
um eða úrlausn hans á prófi í lok áfangans eða hvort tveggja þetta í tilteknu hlut- 
falli. Skal í upphafi skólaárs tilkynna nemendum, hvernig háttað verði einkunnagjöf 
í hverri grein. 

21. gr. 
Í lok 1—3. námsárs skal í hverri grein gefa aðaleinkunn, sem er vegið meðaltal 

annareinkunna, og fullnaðareinkunn, sem er meðaltal aðaleinkunna, reiknað með ein- 
um aukastaf. Einkunnir á lokaprófum teljast aðaleinkunnir og reiknast með til 
fullnaðareinkunnar hvers árs á sama hátt og aðrar aðaleinkunnir. Aðaleinkunnir og 
fullnaðareinkunn skera úr um hæfni nemandans til að hefja nám á næsta námsári. 

Ef sérstök einkunn er gefin fyrir verklegan þátt greinar, er eigi skylt að gefa 
annareinkunn, og er þá aðaleinkunn dómur um frammistöðu nemandans á náms- 
árinu öllu. 

22. gr. 
Við einkunnagjöf skal notaður einkunnastigi frá 0 til 10 í heilum og hálfum 

bilum. Einkunnina 0 skal aðeins gefa fyrir svo afleita frammistöðu, að sýnilega sé 
um algjöra vanrækslu nemandans á greininni að ræða. Á sama hátt skal einkunnin 
10 aðeins gefin fyrir afburða kunnáttu eða leikni í greininni, er beri vott um sjálf- 

. 
stætt framtak nemandans í náminu.
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23. gr. 
Rétt til að flytjast milli námsáfanga eða námsára án frekari skilyrða öðlast 

þeir nemendur, er hljóta eftirtaldar lágmarkseinkunnir (sbr. þó ákvæði 34. gr. um 
lágmarkseinkunnakröfur í kjarnagreinum): 

Annareinkunn: 3.0. 
Aðaleinkunn: 3.0. 
Fullnaðareinkunn: 5.0. 

24. gr. 
Hljóti nemandi annareinkunn undir 3.0, á hann rétt á tækifæri til að uppfylla 

lágmarkseinkunnakröfur með því að gangast undir próf í námsefni annarinnar í 
viðkomandi grein annaðhvort á síðari námsáfanga eða eftir að námsárinu lýkur 
(haustpróf). Sé um hið síðara að ræða, skal nemandinn hafa fullnægt öllum öðrum 
kröfum um flutning milli námsára. Einnig má í tilteknum greinum veita nemanda 
tækifæri til að fullnægja lágmarkskröfum með því að bæta sig svo Í greininni, að 
meðaltal næstu annareinkunnar og hinnar fyrri nái lágmarki. 

25. gr. 
Nú hefur nemandi uppfyllt lágmarksskilyrði um fullnaðareinkunn, og á hann 

þá rétt á tækifæri til að uppfylla lágmarksskilyrði um aðaleinkunn fyrir upphaf 
næsta námsárs með því að gangast undir próf í námsefni alls ársins í allt að 3 
greinum, þar sem aðaleinkunn hans er undir lágmarki. Ef aðaleinkunn er undir 
lágmarki í fleiri en þremur greinum, svo og ef nemandinn hefur hlotið aðaleinkunn- 
ina ( í einhverri grein, telst hann óhæfur til að hefja nám á næsta námsáfanga, án 
tillits til fullnaðareinkunnar hans (sbr. þó 27. gr. um afburðahæfileika). 

26. gr. 
Í skólum, þar sem námsárinu er ekki skipt í skemmri áfanga, skulu, auk annarra 

ákvæða þessa kafla, er við eiga, gilda þessi sérákvæði um próf, einkunnir og flutn- 
ing milli námsára: 

a. Sem næst miðjum vetri skal í hverri námsgrein gela miðsvetrareinkunn, er gefi 
til kynna, hvar nemandinn er á vegi staddur í náminu. Miðsvetrareinkunn er 
ætluð nemandanum til ábendingar og aðvörunar og hefur því aðeins sjálfstætt 
gildi við ákvörðun aðaleinkunnar, að ekki sé í árslok prófað í því námsefni, 

„sem lokið var kennslu í, þegar miðsvetrareinkunn var gefin. 
b. Aðaleinkunn má byggja á frammistöðu nemandans á námsárinu eða á úrlausn 

hans á prófi í lok námsársins eða á hvoru tveggja. Heimilt er að gefa sérstaka 
einkunn fyrir frammistöðu á námsárinu (,„,árseinkunn“) og aðra fyrir úrlausn 
á prófi, og er þá aðaleinkunn meðaltal þessara einkunna. 

c. Nemandi, sem hlotið hefur fullnaðareinkunn lægri en 5.0, en eigi lægri en 45, 
á rétt á að taka fyrir upphaf næsta skólaárs próf í námsefni alls ársins í þeim 
greinum, þar sem aðaleinkunn hans var undir 5.0, enda hafi hann ekki hlotið 
aðaleinkunn undir lágmarki (3.0) í fleiri en þremur greinum. Ef einkunnir 
nemandans að þeim prófum loknum fullnægja lásmarkskröfum um aðaleinkunn 
og fullnaðareinkunn, öðlast hann rétt til að hefja nám á næsta námsári. Leyfi 
af þessu tagi má aðeins veita einu sinni á ferli nemandans í skólanum. 

27. gr. 
Nú fullnægir nemandi ekki lágmarkskröfum um flutning milli námsáfanga eða 

námsára, en hefur hins vegar sýnt frábæra hæfileika á tilteknu námssviði. Má þá
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leyfa honum að hefja nám á næsta námsáfanga eða námsári án sérstakra prófa, 
enda komi til meðmæli deildarstjóra á viðkomandi námssviði og samþykki skóla- 
stjórnar. 

28. gr. 
Þótt námsáfanga eða námsári ljúki með prófi í einni grein eða öllum greinum, 

setur skólastjórn flutt nemanda milli áfanga eða ára án prófa, ef hún telur sýnt 
með öðrum, hætti að hann hafi nægan þroska og þekkingu til þess. 

29. gr. 
Próf í lok námsáfanga eru munnleg eða skrifleg eða hvort tveggja eftir ákvörðun 

skólastjórnar að fengnum tillögum deildarstjóra. 

30. gr. 
Lokapróf skal halda í hverri grein, er kennslu í henni lýkur til fulls. Skal það 

eftir þörfum vera yfirlitspróf. Einkunn á lokaprófi er lokaeinkunn nemandans í 
greininni (sbr. þó 26. gr., b-lið). 

Á lokaprófi skal prófað skriflega í öllum greinum, þar sem því verður við 
komið, en auk þess skal heimilt að prófa á annan hátt (munnlega, verklega), eftir 
því sem þörf krefur í hverri grein. Í verklegri grein getur lokaeinkunn ákvarðazt af 
vinnu nemandans á kennslutímabilinu. Sé haldið verklegt lokapróf, skal ákveða 
fyrirfram hlut prófsins í lokaeinkunninni. 

Skrifleg lokapróf skulu eftir föngum vera hin sömu í öllum menntaskólum 
(landspróf). 

ðl. gr. 
Heimilt er að halda lokapróf í hluta af grein, er kennslu í skyrt afmörkuðum þætti 

námsefnisins lýkur, og skal þá einkunn á því prófi reiknast sem hluti af lokaeinkunn 
í greininni. Hlutfallslegt gildi einkunnar á slíku hlutaprófi skal ákveðið fyrir fram 
og tilkynnt nemendum með sanngjörnum fyrirvara. 

32. gr. 
Á lokaprófi skal gefa tvær einkunnir í þessum greinum: 

Í kjarna: íslenzku. 
Á nýmálakjörsviði: ensku. 
Á fornmálakjörsviði: latínu eða grísku. 

eðlisfræðikjörsviði: stærðfræði og eðlisfræði. 
Á náttúrufræðakjörsviði skal gefa sina einkunnina fyrir hvort, líffræði 
og jarðfræði landafræði. 

nn
 

33. gr. 

Nú lýkur kennslu í námsgrein með lokaprófi á 1.—-3. námsári, og á þá nemandi, 
sem ekki nær lágmarkseinkunn, rétt á að endurtaka lokaprófið í samræmi við 
ákvæði 2425. greinar (eða 26. greinar, ef við á). 

34. gr. 

Nemandi hefur lokið stúdentsprófi, þegar hann hefur gengizt undir lokapróf í 
öllum námsgreinum sínum og fullnægt eftirfarandi lákmarkskröfum um einkunnir: 

Lokaeinkunn í hverri grein: 3.0 

Meðaltal lokaeinkunna í kjarnagreinum: 5.0. 
Meðaltal lokaeinkunna í kjörsviðsgreinum: 5.0. 

Nemandi telst þó hafa lokið stúdentsprófi, þótt einkunn hans á lokaprófi í 
tveimur kjarnagreinum sé undir ofangreindu lágmarki. Á því nemandi, að öðrum 
skilyrðum uppfylltum, rétt á að flytjast milli námsáfanga og námsára á 1.—-3. náms-
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ári, þótt einkunn hans á lokaprófi í kjarnagrein sé undir lágmarki, á meðan hann 
hefur ekki hlotið fleiri en tvær slíkar einkunnir. 

Einkunnir í greinum, þar sem námsefni nemur minna en þremur einingum, 
reiknast ekki með til meðaltala þeirra, er um ræðir í þessari grein. 

Skólastjórn getur veitt nemanda undanþágu frá lokaprófi í líkamsrækt, ef 
gildar ástæður eru til að dómi skólalæknis. 

3ð. Er. 
Nú hefur nemandi í lok 4. námsárs fullnægt skilyrðum um meðaleinkunnir 

til að ljúka stúdentsprófi samkvæmt 34. grein, en hlotið einkunn undir lágmarki 
á lokaprófi 4. árs í einni eða tveimur greinum umfram það, sem heimilað er í 34. 
grein. Skal hann þá eiga rétt á tækifæri til að ljúka stúdentsprófi með því að endur- 
taka síðar á námsárinu eða á næsta hausti lokapróf í þeim greinum, þar sem einkunn 
hans var undir lágmarki, að tveimur kjarnagreinum frátöldum. Ef einkunn á loka- 
prófi í fleiri en fjórum greinum er undir lágmarki, á nemandi ekki rétt á að endur- 
taka lokapróf. 

36. Er. 
Kennarar skólanna prófa hver í sinni grein. 
Við próf í lok áfanga getur skólastjóri skipað prófdómara úr hópi kennara 

skólans. 
Umsjón með lokaprófum skal falin prófdómendum, er menntamálaráðuneytið 

skipar til allt að fjögurra ára í senn eftir tillögum skólastjóra, að fenginni umsögn 
háskólaráðs. 

Við lokapróf dæma hlutaðeigandi kennari og prófdómandi um frammistöðu 
nemenda. Skrifleg prófverkefni skulu háð samþykki prófdómanda. Að loknu skrif- 
legu prófi tekur kennari við úrlausnum, fer yfir þær og dæmir, en afhendir þær 
síðan prófdómanda, sem leggur mat sitt á einkunnagjöfina. Ef ágreiningur verður 
um einkunn, hvort heldur er fyrir munnlega eða skriflega úrlausn, skal taka meðal- 
tal einkunna kennara og prófdómanda. Lendi meðaltal á miðju bili einkunnastig- 
ans, skal valin sú einkunn, sem nær er tillögu prófdómandans. 

Sé um landspróf að ræða, getur menntamálaráðuneytið falið sérstökum próf- 
nefndum að semja verkefni og dæma úrlausnir frá öllum skólunum. 

37. gr. 
Nemendur, er lokið hafa stúdentsprófi, skulu fá skírteini, er sýni 

1) skiptingu námsgreina þeirra í kjarnagreinar, kjörsviðsgreinar og valgreinar, 
2) heildarfjölda vikustunda í hverri grein, 

3) lokaeinkunn í hverri grein, 

4) meðaltal einkunna í kjarnagreinum, 
, 

5) meðaltal einkunna í kjörsviðsgreinum. 

Enn fremur skal á skírteininu gerð grein fyrir einkunnastiga og einkunna- 
kröfum. 

Nemendur, er hverfa úr skóla án þess að ljúka stúdentsprófi, eiga rétt á að 
fá vottorð, er sýni lengd skólagöngu, heildarfjölda vikustunda í hverri grein, aðal- 
einkunnir og fullnaðareinkunn í lok síðasta skólaárs, svo og síðustu annareinkunn 
í hverri grein, ef nemandi hættir námi áður en skólaári lýkur. 

38. gr. 
Stúdentspróf veitir rétt til inngöngu í Háskóla Íslands, með þeim takmörkunum, 

sem settar eru í lögum hans og reglugerðum.
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39. gr. 
Skólastjórn getur heimilað nemanda, sem lokið hefur stúdentsprófi, að endur- 

taka lokapróf í einstökum greinum í þeim tilgangi að bæta einkunn sína, enda sé 
um öflun tiltekinna réttinda að ræða og fullar líkur á tilætluðum árangri af endurtekt. 

Einnig má heimila nemanda, sem lokið hefur stúdentsprófi á einhverju kjörsviði, 
að þreyta lokapróf í einstökum greinum annars kjörsviðs til þess að afla sér þeirra 
réttinda, er slík próf veita. 

Skólinn gefur sérstök vottorð um, slík viðbótarpróf, en stúdentsprófsskírteini 
nemandans stendur óhaggað. 

40. gr. 
Heimilt er að krefja alla þá, er stúdentsprófi ljúka, um prófgjald. Skólastjórn 

kveður á um upphæð prófgjalda sem og um það, hvernig fénu skuli varið í þágu 
nemenda. 

41. gr. 
Skólastjórn getur heimilað nemanda að ljúka prófum 13. námsárs utan skóla, 

enda fullnægi hann inntökuskilyrðum 1. bekkjar (sbr. 8. gr.) og námskröfum allra 
bekkja neðan við þann, sem nemandinn óskar að taka próf upp úr. 

Á sama hátt má heimila nemanda að ganga undir lokapróf 4. námsárs utan skóla, 
og skal hann þá eiga rétt á að ljúka þeim lokaprófum 1—3. námsárs, sem hann 
kann að eiga ólokið, haustið áður. 

42. gr. 
Umsóknir um leyfi til að þreyta próf utan skóla skulu berast skólastjóra eigi 

síðar en hér segir: 

Umsóknir um leyfi til að þreyta próf í lok námsáfanga: Mánuði áður en er 
próf er haldið. 

Umsóknir um leyfi til að þreyta haustpróf: 15. júlí. 
Umsóknir um leyfi til að þreyta lokapróf 4. námsárs næsta vor: 15. júlí. 
Nemendur skólanna, sem rétt eiga á að þreyta sérstök próf (svo sem endur- 

tektarpróf) til að uppfylla skilyrði um flutning milli námsáfanga eða námsára, skulu 
tilkynna skólastjóra þátttöku með þeim fyrirvara, sem skólastjórn ákveður. 

43. gr. 
Nú getur nemandi ekki þreytt almennt próf vegna veikinda eða annarra gildra 

forfalla, og getur þá skólastjórn leyft honum að ljúka prófi á næsta námsáfanga eða 
í upphafi næsta námsárs. 

44. gr. 

Miða skal próf við námstilhögun og kröfur í hverri grein. Jafnframt skal leitast 
við að miða próf við það þekkingarstig, sem nemendum er hverju sinni ætlað að 
hafa náð, frekar en við tilteknar námsbækur eða lestrarefni. 

45. gr. 
Skriflegu lokaprófi skal ætla sérstakan prófdag, og skal þeim, er það þreyta, 

ekki skylt að þreyta önnur skrifleg próf þann dag. Skrifleg próf önnur en lokapróf 
skal heimilt að halda fleiri en eitt á dag. 

46. gr. 
Við skrifleg próf í lok námsáfanga skal ætla hverri grein 1--3 stundir. Í skóla, 

þar sem námsárinu er ekki skipt í skemmri áfanga, má þó ætla íslenzkri ritgerð 
og skriflegri stærðfræði allt að 4 stundum. 

Við skrifleg lokapróf skal ætla hverri grein 24 stundir.
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47. gr. 
Við skrifleg próf annast skólarnir eftirlit. Við skrifleg lokapróf hafa prófdóm- 

endur rétt til eftirlits. 

48. gr. 
Við skrifleg próf má nota þau gögn ein, er skólastjórn leyfir. Nemendur, sem 

staðnir eru að því að nota óleyfileg gögn eða veita eða þiggja hjálp við próf umfram 
það, sem heimilað er, hafa fyrirgert rétti til frekari þátttöku í prófum á viðkomandi 
námsáfanga eða námsári. Skal minna nemendur á þetta ákvæði, áður en skrifleg 
próf hefjast. 

49. gr. . 
Verkefni á prófum og úrlausnir nemenda eru eign skólanna, og er skylt að geyma 

skriflegar úrlausnir eigi skemur en eitt ár. Nemandi á rétt á að sjá úrlausn sína og 
fá greinargerð fyrir einkunnagjöf. Skulu kennarar gera sér far um að sýna nemend- 
um úrlausnir, þar sem því verður við komið. 

50. gr. 
Nemendur skulu eiga þess kost að ljúka fjögurra ára námi í menntaskóla með 

menntaskólaprófi í stað stúdentsprófs. Til menntaskólaprófs er ekki krafizt sérstaks 
kjörsviðs. Í þess stað skal nemandi velja sér námsefni á ýmsum kjörsviðum, eða 
hagnýtar valgreinar, sem standa kunna til boða í skólanum. Skal þetta námsefni nema 
a. m. k. sama einingafjölda og krafizt er á kjörsviði til stúdentsprófs. 

Val greina á hverju námsári skal háð samþykki skólastjórnar. 

Til að ljúka menntaskólaprófi skal nemandi 

a) standast lokapróf í kjarnagreinum með sömu skilyrðum og sett eru um stúdents- 
próf; 

b) standast lokapróf í öðru námsefni, er nemi a. m. k. sama einingafjölda og krafizt 
er í kjörsviðsgreinum og valgreinum samanlagt til stúdentsprófs, og fullnægja 

á þeim prófum sömu skilyrðum og sett eru um einkunn í hverri grein og meðal- 
tal einkunna í kjörsviðsgreinum, til stúdentsprófs. 

Nemendur, er lokið hafa menntaskólaprófi, skulu fá skírteini, er veiti sams 
konar upplýsingar og skírteini um stúdentspróf. 

Skólastjórn getur ákveðið, að nám í sérskóla skuli viðurkennt til menntaskóla- 

prófs. 
Ákvörðun um að ljúka menntaskólaprófi í stað stúdentsprófs skal tekin eigi 

síðar en einum mánuði eftir upphaf fjórða námsárs. 
Menntaskólapróf veitir ekki rétt til inngöngu í Háskóla Íslands nema með leyfi 

háskólaráðs. 

51. gr. 

Leyfi til að ljúka stúdentsprófi eða menntaskólaprófi án setu í menntaskóla má 
veita þeim, er á venjulegum menntaskólaaldri hafa t. d. lagt stund á annað nám eða 
störf, en æskja að afla sér þeirrar menntunar eða þeirra réttinda, er fylgja prófi frá 
menntaskóla. Af umsækjanda um slíkt leyfi skal þess krafizt, 

1) að hann hafi náð 21 árs aldri, 
2) að hann leggi fram, að höfðu samráði við skólastjórn, áætlun um dreifingu 

lokaprófa sinna, þannig að eigi líði meira en tvö ár milli fyrsta og síðasta áganga, 
3) að hann fullnægi sömu skilyrðum um lágmarkseinkunnir og aðrir, er stúdents- 

prófi eða menntaskólaprófi ljúka. 
Standist umsækjandi ekki lokapróf í fyrstu atrennu, skal honum heimilt að 

endurtaka það á síðara prófáfanga. Standist hann ekki lokapróf á síðasta prófáfanga,
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skal honum heimilt að bæta einum prófáfanga við, enda sé ekki um fleiri en fjögur 

lokapróf að ræða, þar af tvö í kjarna. 
Umsækjandi skal, ef svo ber undir, leggja fram skilríki um nám og próf á 

menntaskólastigi, og skal skólastjórn heimilt að láta slík próf koma í stað einstakra 
lokaprófa skólans eða hluta af þeim, enda sé, að dómi skólastjórnar, um að ræða 
jafngilt námsefni og sambærilegar prófkröfur. Þar sem um verkleg próf er að ræða, 
skal skólastjórn heimilt að láta starfsreynslu umsækjanda koma í þeirra stað. 

Umsækjandi skal eiga aðgang að haustnámskeiðum skólanna til jafns við reglu- 
lega nemendur þeirra. Einnig skal honum heimilt, í samráði við skólastjórn og að 
fengnu leyfi hlutaðeigandi kennara, að sækja kennslustundir í einstökum námsgrein- 
um, sér að kostnaðarlausu, þegar eftir að fallizt hefur verið á umsókn hans. 

Menntamálaráðuneytið getur heimilað skóla að setja á stofn sérstök. námskeið, 
þ. á m. kvöldskóla, í þágu þeirra, sem fjallað er um í þessari grein. 

52. gr. 
Ef nám í öðrum skóla eða starfsreynsla er látin koma í stað lokaprófa í mennta- 

skóla, sbr. 10. gr. II. og TV. og 51. gr., er heimilt að gefa einkunnina staðizt í hlutað- 
eigandi greinum, og skulu þá meðaleinkunnir reiknaðar án tillits til þeirra greina. 

V. KAFLI 

Um starfslið skólanna. 

53. gr. 
Menntaskólar skulu vera svo vel búnir starfsliði, að þeir geti rækt þær skyldur, 

er lög mæla fyrir um. Við hvern menntaskóla, sem hefur tvær bekkjardeildir hið 
fæsta í 1. bekk og fullnægir öðrum skilyrðum, sem menntamálaráðuneytið kann að 
setja, skal því auk skipaðs skólastjóra og kennara ráða í eftirtalin störf m. a.: 

A. Umsjónar- og ráðgjafarstörf. 

1. Aðstoðarskólastjóri (konrektor) skal ráðinn af menntamálaráðuneytinu til 

fimm ára í senn úr hópi fastra kennara á menntaskólastigi, og skal starfið áður hafa 
verið auglýst. Endurráðning er heimil. Við ráðningu aðstoðarskólastjóra skal taka 
tillit til starfsreynslu umsækjenda auk annarra verðleika. Skólastjóri skal veita um- 
sögn um umsækjendur. 

Aðstoðarskólastjóri skal vera staðgengill skólastjóra og honum til aðstoðar við 
daglega stjórn skólans, skýrsluhald, gerð stundaskrár og próftöflu og framkvæmd 

prófa. Hann annast ásamt deildarstjórum kynningu kjörsviða og valfrjálsra greina 

meðal nemenda. 

2. Bókavörður hefur umsjón með bókakosti skólans og lestrarsölum. Hann 

annast skráningu bókasafnsins og sér um að halda því í röð og reglu og annast inn- 
kaup bóka til safnsins í samráði við skólastjóra og deildarstjóra. Hann leiðbeinir 
nemendum vm, hvernig þeir geti sem bezt hagnýtt sér bókasafn skólans. 

Í skóla, þar sem starf bókavarðar er fullt starf, skal leita eftir manni með sér- 
menntun bókavarða til starfans. 

3. Deildarstjóra skal ráða í bóklegum greinum, sem, kenndar eru í kjarna og/eða 
kjörsviði, ef tímafjöldi nemur 40 stundum á viku hið minnsta. Fela má deildarstjór- 
um umsjón með valgreinum, Heimilt er að hafa einn deildarstjóra yfir skyldum 
greinum. Við hvern menntaskóla skulu vera þrír deildarstjórar hið fæsta, og sé
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þá einn í hverjum þessara greinaflokka: a) Íslenzku og félagsvísindum, b) náttúru- 
vísindum og stærðfræði, c) erlendum, málum. 

Deildarstjóri skal ráðinn ið 2 ára í senn úr hópi fastra kennara skólans, enda 
hafi viðkomandi kennt a. m. k. 2 ár fulla kennslu við menntaskóla eða sambærilega 
skóla. Frá því skilyrði getur yfirstjórn skólanna veitt undanþágu, ef ekki er völ á 
slíkum manni. Endurráðning er heimil. Við ráðningu í deildarstjórastarf skal taka 
tillit til menntunar og annarra verðleika. Skólastjóri ræður deildarstjóra að höfðu 
samráði við kennara í viðkomandi námsgrein (-greinum) og með samþykki mennta- 
málaráðuneytisins. 

Deildarstjóri hefur umsjón með kennslu, námsefni og kennslutækjum í ein- 
stökum námsgreinum eða námsgreinaflokkum. Hann skýrir skólastjóra frá því í tæka 
tíð, ef hann telur æskilegt að gera breytingu á tækjabúnaði og húsnæði í deildinni 
og afla nýrra tækja eða bóka. 

Deildarstjóri velur kennslubækur og ákveður yfirferð námsefnis í hverjum 
námsáfanga í samráði við aðra kennara í námsgreininni og sker úr, ef ágreiningur 

verður. Hann hefur eftirlit með prófserð í sinni grein og samræmir einkunnagjöl. 
Hann hefur samráð um námsefni og kennsluaðferðir við aðra deildarstjóra skólans 
og við deildarstjóra í sömu grein (greinum) við aðra menntaskóla. Deildarstjóri 
skal fylgjast með því, að snyrtilega sé farið með efni og tæki í verklegum æfingum. 
De eildarstjóri er skólastjóra til ráðuneytin um ráðningu kennara í viðkomandi grein 

(greinum). 

Deildarstjóri skal í lok hvers kennslnárs, ásamt samkennurum sínum í deildinni, 
sera áætlun um starfsemi deildarinnar á næsta kennsluári. Skal hann leggja áætlun 
Þessa fyrir skólastjóra og gera í samráði við hann nauðsynlegar ráðstafanir til þess 
að kennarar í deildinni séu við henni búnir í tæka tíð, áður en skóli hefst, halda 

fund með kennurum og ganga úr skugga um, að viðbúnaður allur fyrir vetrarstarfið 
sé í góðu horfi. Deildarstjóri skal enn fremur halda fund með kennurum í náms- 
grein sinni, þegar þörf er á, og vera þeim til ráðuneytis um kennsluhætti. 

Deildarstjóri hefur fastan viðtalstíma a. m. k. eina stund á viku starfsmánnði 
skólans. Á sumrum skal hann svara fyrirspurnum nemenda um námstilhögun í 
námsgrein sinni. 

Deildarstjórar gera tillögur til skólastjóra um breytingar á námsskrá, sbr. 12. gr. 

  

á. Námsráðunavtur. Við hvern menntaskóla skal starfa námsráðunautur, og er 
miðað við, að í 750 nemenda skóla sé um fullt starf að ræða. Tryggja skal, að smærri 
skólar eigi aðgang að sambærilegri þjónustu. Menntamálaráðuneytið ræður náms- 
ráðunaut til þriggja ára í senn, að fengnum tillögum skólastjóra. 

Námsráðunautur skal vera uppeldis- eða sálfræðingur, eða kennari, sem fyrir 
sérþekkingar og reynslu sakir telst hæfur til að takast slíkt starf á hendur. 

Námsráðunautur liðsinnir nemendum í námsvali og námsvanda, svo og um 
einkamál. Hann fer með hvert erindi, sem undir hann er borið, og þá vitneskju, sem 

hann öðlast í starfi sínu í samtölum við nemendur, sem algert trúnaðarmál. 
Hann er ráðunautur kennara um vandamál nemenda, og skulu kennarar leita til 

hans, ef nemanda sækist námið vonum seinna eða nemandi semur sig ekki að háttum 
skólans. Í samráði við skólastjóra hefur námsráðunautur samband við vandamenn 
nemenda, sem í örðugleikum eiga með nám og skólavist. 

Hann er skólastjóra til ráðuneytis um þau efni er varða námsmat í skólanum og 
kannar og metur próf og einkunnagjöf með fræðilegum hætti. Þá er hann kennurum 
til ráðuneytis um gerð prófa. 

Námsráðunautur á rétt til setu á fundum skólastjórnar, þegar fjallað er um 

B5
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námserfiðleika eða agabrot einstakra nemenda, og hefur þar málfrelsi og tillögurétt, 
en ekki atkvæðisrétt. 

Námsráðunautur skal vera til viðtals fyrir nemendur og kennara eftir samkomu- 
lagi við skólastjóra. 

5. Félagsráðunautur. Skólastjóri ræður félagsráðunaut, einn eða fleiri, til eins 
árs í senn eða skemmri tíma, ef hentara þykir. 

Hann skal vera nemendum til ráðuneytis um félagsstörf og annast af skólans 
hálfu fyrirgreiðslu um framkvæmd þeirra. Hann aðstoðar nemendur við að skipu- 
leggja félagsstarf sitt þannig, að ekki valdi árekstrum, m. a. varðandi nýtingu hús- 
næðis, og skulu nemendur hafa samband við félagsráðunaut með nægum fyrirvara, 
er þeir óska afnota af húsakynnum skólans í þágu félagslifs. 

Félagsráðunautur skipuleggur umsjón og eftirlit með samkomum nemenda ásamt 
forráðamönnum samkomunnar af þeirra hálfu, ef samkomurnar fara fram í húsa- 
kvnnum skólans eða á hans vegum. 

Hann skal eftir þörfum aðstoða nemendur við fjárhagsáællanir og fjárreiður 
vegna félagslífs þeirra. 

Þeir starfsmenn, sem taldir eru í lið A, mega allir vera úr hópi kennara, og má 
fela sama starfsmanni fleiri en eitt þessara starfa, ef henta þykir. 

B. Störf á skrifstofu. 

1. Fulitrúi skal vera skólastjóra og aðstoðarskólastjóra til aðstoðar við dagleg 
störf. Hann stjórnar þeim störfum, sem unnin eru í skrifstofu skólans, og annast 
þau eftir því sem við verður komið, en aðstoð skal honum fengin eftir þörfum, að 
mati skólastjóra og ráðuneytis. 

2. Gjaldkeri ber ábyrgð á, að þær einar greiðslur séu inntar af hendi, sem 
fullnægjandi greiðsluheimild er fyrir. Hann skal sjá um, að bókhald skólans sé 
fært í samræmi við þær reglur, sem ríkisbókhald og menntamálaráðuneyti setja 
um það á hverjum tíma. Reikningar skólans, ásamt tilskildum fylgiskjölum, skulu 
fullgerðir svo fljótt eftir áramót sem unnt er og sendir ríkisendurskoðun til endur- 
skoðunar. 

C. Önnur störf. 

1. Húsvörður hefur umsjón með húsum skólans og húsmunum, dyravörzlu, 
ræstingu, ljósi og hita og annast eftirlit með lóð skólans og hirðingu hennar. 

2. Tækjavörður skal aðstoða við verklega kennslu og hafa umsjón með kennslu- 
tækjum, nýtingu þeirra og vörzlu í samráði við deildarstjóra. Hann skal sjá um við- 
hald og viðgerðir á tækjakosti skólans. 

3. Húsbóndi og húsfreyja. Skólastjóri heimavistarmenntaskóla ræður húsbónda 
og húsfreyju, og skulu þau hafa með höndum umsjón og stjórn í heimavist pilta og 
stúlkna. 

Þau skulu sjá um, að fylgt sé þeim reglum, sem skólinn setur um heimilishætti, 
svo sem um næði, umgengni, lokunartíma og svefntíma. 

Þau skulu eftir föngum vera nemendum til aðstoðar í þeim vandamálum, sem 
kunna að fylgja dvöl þeirra í heimavist. 

Fela má sama starfsmanni fleiri en eitt þeirra starfa, sem talin eru hér að 

framan í liðunum B og C.
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ðd. gr. 
Fastir starfsmenn menntaskóla eru embættismenn ríkisins. Skólastjóri skal 

skipaður af forseta Íslands. Fastir kennarar og aðrir fastir starfsmenn skólanna 
skulu skipaðir af ráðherra, og skal áður leita umsagnar skólastjóra. 

Þeir kennarar, er gegnt hafa fullri kennslu við menntaskóla í 16 ár, hljóta 

starfsheitið yfirkennarar. 
Tölu fastra kennara skal miða við það, að eigi komi fleiri en 20 nemendur á 

hvern þeirra. 

Skólastjórar skulu ráða stundakennara og annað starfsfólk skólanna með sam- 
þykki ráðuneytis. 

55. gr. 
Þeir einir geta orðið fastir kennarar skólanna, er lokið hafa háskólaprófi í þeim 

aðalgreinum, sem þeir eiga að kenna. Þeir, sem lengri hafa eðlilegan námstíma, ganga 
fyrir, ef umsóknir eru sambærilegar að öðru leyti. 

Kennarar skulu hafa lokið prófi í uppeldis- og kennslufræðum. 
Þessi ákvæði ná eigi til þeirra, sem nú eru fastir kennarar skólanna. 
Undanþágu frá þessum ákvæðum má veita, er sérstaklega stendur á. Þess skal 

vandlega gætt, að hver skóli hafi á að skipa nægilegum fjölda kennara með fyllstu 
menntun til að stjórna kennslu í hverri grein. 

56. gr. 
Hverjum kennara er skylt að hafa umsjón með einni bekkjardeild skólans, eftir 

því sem skólastjóri ákveður í upphafi skólaárs. 
Kennari skal starfa með nemendum sínum utan kennslustunda í samráði við 

skólastjóra og vinna önnur störf í þágu skólans, eftir því sem aðstæður leyfa og 
nánar greinir Í erindisbréfi. Má þá fækka kennslustundum kennara með hliðsjón af 
slíkum aukastörfum. 

57. gr. 
Nú hefur kennari gegnt embætti í 10 ár og óskar að hverfa frá störfum í eitt 

ár til að efla þekkingu sína og kennarahæfni, og skal hann þá senda menntamála- 
ráðuneytinu beiðni um orlof ásamt greinargerð um, hvernig hann hyggst verja orlofs- 
árinu. Ef ráðuneytið telur þá greinargerð fullnægjandi, setur það veitt kennaranum 
ársorlof með fullum launum. Engum kennara skal þó veita slíkt orlof nema einu 
sinni. Beiðni um orlof skal senda með árs fyrirvara. Menntamálaráðuneytið veitir 
kennurum, er þess óska, leiðbeiningar um, hvernig orlofsári skuli varið, en allir verða 
þeir að gefa ráðuneytinu fullnægjandi skýrslu um störf sín að orlofsári loknu, að 
viðlögðum launamissi fyrir það ár. 

Um framkvæmd orlofs fer að öðru leyti eftir reglum, er menntamálaráðuneytið 
setur. Skal þess jafnan gætt, að orlof trufli ekki störf skólans eða torveldi þau. 

58. gr. 

Fastir kennarar á menntaskólastigi, er eigi fullnægja gildandi kröfum um 

menntun kennara, skulu, þegar skólastjórn mælir með því, eiga rétt á orlofi í allt 

að tvö ár til að ljúka fullgildu prófi. Á þessu tímabili skulu þeir njóta launa eftir 
mati á aðstæðum hverju sinni. Að náminu loknu skal þeim skylt að kenna a. m. k. 
þrjú ár við skóla á menntaskólastigi. 

Kennarar á menntaskólastigi skulu eiga þess kost, eigi sjaldnar en á fimm ára 

fresti, að sækja námskeið í aðalkennslugreinum sínum, sér að kostnaðarlausu, til að 
auka og endurnýja þekkingu sína. Skal þeim skylt að sækja slík námskeið, ef eigi 
koma til lögleg forföll að dómi skólastjórnar.
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59. gr. 
Heimilt er menntamálaráðuneytinu að veita kennurum orlof með launum að 

nokkru eða öllu leyti til þess að vinna að samningu eða útgáfu kennslubóka eða 
annarra kennslugagna. Umsókn um slíkt orlof skal senda fyrir 31. janúar, og skal 
fylgja ýtarleg greinargerð um verkefnið og áætlun um vinnutilhögun. Leita skal um- 
sagnar samstarfsnefndar menntaskólastigsins (sbr. 67. gr.), áður en ákvörðun er 
tekin varðandi veitingu orlofs í þessu skyni. Umsóknir skulu afgreiddar fyrir 156. 

júní sama ár. 

60. gr. 
Menntamálaráðuneytið setur föstum starfsmönnum skólanna erindisbréf. 

VI. KAFLI 

Um húsrými og tæki. 

61. gr. 
Í hverjum menntaskóla skal séð fyrir húsrými, á skólalóð eða í næsta nágrenni, 

er nægi til allrar starfsemi hans, svo sem kennslustofum af viðeigandi gerðum, bók- 
hlöðu (sbr. 62. gr), samkomusal, íþróttahúsi, kennarastofum, félagsherbergjum 
nemenda, skrifstofum, eldhúsi og borðstofum og geymslum. Um lágmarkskröfur í 
þessum efnum og hlutfall milli húsrýmis og nemendafjölda fer eftir ákvæðum sér- 
stakrar reglugerðar, sem menntamálaráðunevtið setur. 

62. gr. 
Við hvern menntaskóla skal vera safn bóka og annarra kennslugagna, er nem- 

endur eigi aðgang að jafnt á kennslutíma sem utan hans eftir reglum, sem skóla- 
stjórn setur. Í tengslum við bókasafnið skulu vera lestrarsalir, og skal kveðið á um 
stærð þeirra í reglugerð þeirri, er um getur í 61. gr. 

Kennslustofur skólans skulu eftir föngum vera fagkennslustofur, og skulu þær 
búnar þeim kosti handbóka, hjálpargagna og kennslutækja, sem þörf er á. 

Menntamálaráðuneytið semur skrá um nauðsynleg og æskileg rit og tæki. Skrána 
skal endurskoða í heild eigi sjaldnar en á fimm, ára fresti. 

VII. KAFLI 

Um stjórn skólanna. 

63. gr. 
Yfirstjórn skólanna er menntamálaráðuneytið. 
Skólastjórn er skólastjóri og skólaráð undir forsæti hans. Skólaráð skipa að- 

stoðarskólastjóri, 2 fulltrúar kosnir á almennum kennarafundi og 2 fulltrúar kosnir 

af nemendaráði, og hafa þeir allir jöfn réttindi. Hlutverk skólaráðs er að vera skóla- 
stjóra til aðstoðar um stjórn skólans og rekstur. Skólastjóri kveður skólaráð til 
fundar með reglulegu millibili og auk þess eftir þörfum. Ef ágreiningur rís í skóla- 
stjórn, ræður meiri hluti atkvæða. Falli atkvæði jöfn, ræður atkvæði skólastjóra. 
Haldin skal gerðabók skólastjórnar. 

Skólastjórn úrskurðar um inntöku nemenda í skólann, einstaklingsbundnar um- 

sóknir þeirra, svo sem um flutning milli bekkja og frestun prófa, agabrot nemenda, 

svo og önnur málefni skólans, sem ekki eru sérstaklega falin skólastjóra einum eða 
almennum kennarafundi í þessari reglugerð. 

Skólastjórn getur falið skólastjóra að annast, á þeim tíma árs er skólinn starfar 
ekki, afgreiðslu mála, er undir skólastjórn falla.
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64. gr. 

Skólastjóri hefur sem oddviti skólastjórnar yfirumsjón með rekstri skólans, 

húsum hans og munum, sjóðum, framkvæmdum og fjárreiðum öllum. Hann ber 

ábyrgð gagnvart menntamálaráðuneytinu á fjárh: tgslegri áætlanagerð í sambandi við 

rekstur skólans og byggingaframkvæmdir, framkvæmdir á lóð skólans, öflun nýrra 

tækja, bóka o. s. frv. 
Skólastjóri ákal hafa forystu um uppeldishlutverk skólans og bera ábyrgð á því, 

að öll starfsemi skólans sé í samræmi við lög, reglugerð, námsskrá og önnur gildandi 

fyrirmæli á hverjum tíma. Hann hefur yfirumsjón með námi og kennslu í skóla 

sínum og öðru samstarfi nemenda og kennara og skal eftir föngum hafa eftirlit 

með þvi að kennarar og aðrir starfsmenn skólans ræki skyldu sína. 

Skólastjóri skal með aðstoð kennara og námsráðunauts fylgjast sem bezt með 

framförum, hegðun og iðni nemenda og kynna sér eftir föngum hagi þeirra hvers 

um sig, gáfur og skapferli. Skylt er honum að gefa skýrslu um framfarir og hegðun 

nemenda, ef forráðamenn óska þess. Þá ber honum og að hlutast til um, að forráða- 

manni sé tilkynnt, ef nemandi vanrækir námið eða brýtur reglur skólans og skipast 

ekki við áminningar. 
Kennsluskylda skólastjóra skal vera 6 kennslustundir á viku. Heimilt er þó 

menntamálaráðuneytinu að minnka kennsluskylduna, ef sérstaklega stendur á. Eftir 

55 ára aldur er skólastjóra ekki skylt að kenna. Kennsla skólastjóra umfram skyldu- 

stundir er háð samþykki menntamálaráðuneytisins hvert ár. 

65. gr. 

Almennur kennarafundur fjallar um mál, er varða breytingar á námsskipan og 

kennsluháttum, og um almennar ákvarðanir varðandi tilhögun prófa og námsmats. 

Skal jafnan leitað álits kennarafundar, áður en teknar eru veigamiklar ákvarðanir 

í slíkum efnum. Skólastjórn getur og ákveðið að skjóla öðrum málum til umsagnar 

kennarafundar. Á sama hátt getur kennarafundur átt frumkvæði að því, að mál komi 

til meðferðar skólastjórnar. 
Kennarafundur kýs við upphaf hvers skólaárs 2 fulltrúa úr hópi kennara í 

skólaráð. 
Skólastjóri stýrir kennarafundum og boðar til þeirra samkvæmt ákvörðun skóla- 

stjórnar og endranær, er hann telur þess þörf. Skólasljóra er skylt að halda kennara- 

fund, ef þriðjungur fastra kennara óskar þess eða fulltrúi kennara í skólaráði. 
Skylt er föstum kennurum að sækia kennarafundi að forfallalausu, enda séu 

fundirnir boðaðir þeim í tæka tíð. Stundakennurum er skylt að sækja fundi, ef 
skólastjóri óskar þess, enda hafa þeir þá atkvæðisrétt. 

Rétt til þess að sitja kennarafundi hafa, auk kennara skólans, skólalæknir og 
fálags- og námsráðunautar. 

Haldin skal gerðabók (kennarafundarbók), þar sem skýrt er frá málum þeim, 
er koma til meðferðar kennarafundar. 

Skólastjóri býr að jafnaði mál undir kennarafund. Þó getur hver kennari borið 
fram mál á fundinum. Skólastjóri sér um, að samþykktum kennarafunda sé komið 
á framfæri við rétta aðila, nema fundurinn ákveði annað. 

- 66. gr. 
Í hverjum skóla skal starfa nemendaráð, er sé fulltrúi nemenda gagnvart skóla- 

stjórn og henni til aðstoðar í málefnum nemenda. Nemendaráð kýs tvo fulltrúa í 
skólaráð, og hafa þeir þar sömu réttindi og aðrir skólaráðsfulltrúar. Almenn samtök 
nemenda í hverjum skóla setja reglur um skipan, starfssvið og starfshætti nemenda- 

ráðs, og skulu þær háðar samþykki skólastjórnar og staðfestingu menntamálaráðu-



Nr. 12. 38 22. janúar 1971. 

neytisins. Skal þess gætt, að slíkar reglur séu þannig úr garði gerðar, að tryggt sé eftir 
föngum jafnrétti nemenda til áhrifa á val fulltrúa í nemendaráð. 

67. gr. 
Samstarfsnefnd fyrir menntaskólastigið mynda skólastjórar menntaskólanna, 

skólastjórar Verzlunarskóla Íslands, Kennaraskóla Íslands og Tækniskóla Íslands og 
sambærilegra skóla á menntaskólastigi, er stofnaðir kunna að verða, svo og ráðu- 
neytisstjóri menntamálaráðuneytisins, sem er formaður nefnarinnar. Hlutverk nefnd- 
arinnar er að tryggja eftir þörfum samvinnu og samstiga þróun skóla á mennta- 
skólastiginu. 

VIII. KAFLI 

Um heilsuvernd. 

68. gr. 
Menntamálaráðuneytið skipar, í samráði við skólayfirlækni og skólastjórn, 

skólalækna og skólahjúkrunarkonur og ákveður þeim þóknun fyrir starfann. Þau 
skulu hafa eftirlit með heilbrigði nemenda og hollustuháttum í skólanum. Um 
heilbrigðiseftirlit í skólunum, þ. á m. heimavistarmenntaskólum, fer eftir ákvæðum 
reglugerðar nr. 214/1958, um heilsuvernd í skólum. 

IX. KAFLI 

Um skólatíma og leyfi o. fl. 

69. gr. 
Kennsla skal hefjast eigi síðar en 1. október, og skal prófum lokið eigi síðar en 

17. júní. Um vinnuskyldu kennara utan kennslutíma á ári hverju fer eftir ákvæðum 
kjarasamninga (kjaradóms). 

70. gr. 
Um leyfi gilda ákvæði sérstakrar reglugerðar um leyfi í skólum. 

71. gr . gr. 
Hlé skal vera milli kennslustunda eftir nánari fyrirmælum skólastjórnar. 

72. gr. 
Stefnt skal að því, að nemendur og kennarar geti lokið sem mestu af daglegri 

vinnu sinni í skólanum. Svo skal til haga, eftir því sem unnt er, að kennslu ljúki 
sem fyrst á laugardögum og undirbúningsvinna nemenda um helgar verði sem minnst. 

Á. KAFLI 

Um reglu og aga. 

73. gr. 
Regla og agi skólanna skulu miða að því að friða um starf þeirra. Kennarar og 

nemendur skulu rækja störf sín af alúð og árvekni. 

74. gr. 
Nemendum eru heimil húsakynni í skólanum til skemmtana sinna og félagslifs 

eftir nánari ákvæðum skólastjórnar, enda gæti þeir reglu og góðrar umgengni.
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75. gr. 

Nemendur, sem geta ekki sótt skólann sökum veikinda eða annarra gildra 

áslæðna, skulu tilkynna forföll. Skólastjórn hvers skóla setur nánari reglur um skóla- 

sókn. Eigi er skylt að taka önnur læknisvottorð gild en vottorð skólalæknis. 

76. gr. 

Nú gerist nemandi brotlegur við reglugerð skólanna eða starfsreglur. Skulu 

kennarar þá vanda um við hann eða tilkynna skólastjóra, ef brolið er alvarlegs eðlis. 

Skipist nemandi ekki við slíkar umvandanir kennara eða skólastjóra, gelur skóla- 

stjórn vikið honum úr skóla um stundarsakir eða til fulls, enda hafi námsráðunautur 

fjallað um málið, sbr. 53. gr. A. 4. Þó geta málsatvik verið þannig, að skólastjóri 

megi tafarlaust vísa nemanda burt. Ákvörðun um Þbrottvikningu úr skóla getur nem- 

andi skotið til menntamálaráðuneytisins. 

71. gr. 

Nú veldur nemandi vísvitandi skemmdum á eignum skólans, og ber honum þá 

að bæta fullum bótum. 

18. gr. 
Nemendum er skylt að takast á hendur umsjón í skólanum eftir fyrirmælum 

skólastjóra. 

79. gr. 
Neinendur, kennarar og aðrir starfsmenn mega ekki víð skólastarf hafa áfengi 

eða önnur vímuvaldandi efni um hönd né koma til starfa undir áhrifum þeirra. Á 

skemmtunum skóla gilda þær reglur um áfengi, sem skólastjórn selur, og skulu þær 

vera í samræmi við áfengislöggjöf í landinu hverju sinni og fyrirmæli yfirstjórnar 

skólanna (bréf menntamálaráðuneytisins nr. 212/1950, um bindindiseftirlit í skólum, 
sbr. bréf ráðuneytisins nr. 120/1970). 

80. gr. 
Um önnur þau mál, sem skólastjórn hvers skóla telur, að flokkist til reglu og 

aga, setur hún sérreglur fyrir sinn skóla. Sama gildir. þegar talin er þörf nánari 
ákvæða en að framan getur. Leita skal staðfestingar menntamálaráðuneytisins á 
slíkum sérreglum, og skal það hafa samráð við samstarfsnefnd menntaskólastigs- 
ins um nauðsynlega samræmingu þeirra. 

XI. KAFLI 

Um gildistöku reglugerðarinnar. 

Sl. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkv. 26. gr. laga nr. 12/1970, um menntaskóla, 

öðlast þegar gildi og kemur til framkvæmda á skólaárinu 1970—71, eftir því sem 
við verður komið. Skal hún endurskoðuð sumarið 1971 og hin endurskoðaða gerð 
taka gildi frá upphafi skólaársins 1971—72. Þó skal þeim nemendum, er gengu 
inn í skólana haustið 1969 eða fyrr, heimilt að ljúka prófum samkvæmt ákvæðum 
eldri reglugerðar með þeim breytingum, sem ráðuneytið hefur heimilað einstökum 

skólum.
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Að öðru leyti en segir í fyrri málslið þessarar greinar er úr gildi numin reglu- 
gerð nr. 175/1951, um menntaskóla, svo og reglugerð nr. 203/1964, um stúdentspróf 
utanskóla, og reglur um stúdentspróf í áföngum, sbr. bréf mennltamálaráðuneytisins 
nr. 144 5. desember 1946. 

Ákvæði til bráðabirgða: 

Fulltrúar nemenda í skólaráð samkvæmt 63 gr. skulu í fyrsta sinn kjörnir 
eftir þeim reglum, sem nú gilda um kjör trúnaðarmanna nemenda í hverjum skóla. 

Menntamálaráðunegtið, 22. janúar 1971. 

Gylfi Þ. Gíslason. 

Birgir Thorlacius. 

Nr. 18. 22. janúar 1971. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 251 31. desember 1965 um breyting á reglugerð 
fyrir Vatnsveitu Kópavogskaupstaðar nr. 183 12. desember 1958. 

1. gr. 
2. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Fyrsta málsgrein 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, 3.75% af fasteignamatsverði, þó er lág- 
marksupphæð skattsins fyrir íbúðarhús kr. 1000.00 af hverri íbúð. 

Greinin óbreytt að öðru leyti. 
Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Kópavogskaupstað- 

ar, 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, 22. janúar 1971. 

Emil Jónsson. 
  
Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 14. 22. janúar 1971. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð fyrir Vatnsveitu Siglufjarðarkaupstaðar nr. 6 20. janúar 
1964 og breyting á þeirri reglugerð nr. 117 2. maí 1969. 

1. gr. 
1. gr. reglugerðar nr. 117 2. maí 1969 orðist svo: 

stað orðanna í 8. gr.: „Vatnsskattur skal greiddur af öllum húsum með 2.25% 
— tveimur og einum fjórða af hundraði — af fasteignamati húsanna“ komi: „Vatns- 
skattur skal greiddur af öllum húsum með 3% — þremur og hálfum af hundraði — 
af fasteignamati húsanna. 

Lágmarksgjald á íbúð verði kr. 500.00.“
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2. gr. 
2. gr. reglugerðar nr. 117 2. maí 1969 orðist svo: 
Af hverri tunnu síldar greiðast kr. 2.00. Greinin að öðru leyti óbreytt. 

3. gr. 
Í stað orðanna: „Fyrir vatn til skipa skal greiða kr. 15.00 fyrir hverja smálest“ 

í upphafi 9. gr. reglugerðar nr. 6 20. janúar 1964 komi: „Fyrir vatn til skipa skal 
greiða kr. 25.00 fyrir hverja smálest.“ 

Greinin að öðru leyti óbreytt. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. janúar 1971. 

Emil Jónsson. 

Hallgrímur Dalberg. 

22. janúar 1971. Nr. 15. 

SAMÞYKKT 

um sveitarstjóra í Grindavíkurhreppi í Gullbringusýslu. 

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, eftir 
því sem hreppsnefnd ákveður. Hann er féhirðir hreppsnefndar og reikningshaldari, 
semur allar skýrslur hennar og reikninga, annast alla bókun og bréfaviðskipti. 
Hann geymir bækur nefndarinnar, innstæðufé hreppsins, verðbréf og öll önnur skjöl 
og hvað annað, sem hreppnum tilheyrir og hreppsnefndin á að bera ábyrgð á. 

Í forföllum sveitarstjóra skal oddviti annast störf hans. 

4. gr. 
Laun 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 eru 6 mánuðir. 

B6
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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 
oddviti eða annar hreppsnefndarmaður taki við starfi sveitarstjóra og gegni þvi, 
unz sveitarstjóri hefur verið ráðinn að nýju. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Grindavíkurhrepps í Gullbringusýslu hefur 
samið og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 68 29. marz 1961, til 
þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. janúar 1971. 

F. h.r. 
Hjálmar Vilhjálmsson. uu 

Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 16. 22. janúar 1971. 

REGLUGERÐ 

fyrir Vatnsveitu Keflavíkur. 

1. gr. 
Bæjarstjórn Keflavíkur hefur einkarétt til reksturs vatnsveitu og til vatnssölu 

í kaupstaðnum og til hafnarinnar. 
Óheimilt er skipum í Keflavíkurhöfn að taka vatn annars staðar í Keflavík en 

úr æðum vatnsveitu Keflavíkur, og eingöngu á þeim stöðum, sem vatnssölumaður 

eða vatnsveitustjóri ákveða. 

2. gr. 
Enginn má leggja vatnsæð frá vatnsveitu kaupstaðarins annar en sá, sem bæjar- 

stjórn felur það starf. Hver, sem vill komast í samband við vatnsveitu Keflavíkur, 
skal senda vatnsveitustjóra skriflega umsókn þar um. Umsókninni fylgi nákvæm- 
ar upplýsingar um hve mikið vatn viðkomandi telur sig þurfa, og til hvers það skuli 

notað. 
Hverjum húseiganda ber að greiða allan kostnað við lagningu vatnsæða úr götu- 

lögnum bæjarins að húsvegg og annast allt viðhald þeirra á sinn kostnað. 

3. gr. 
Skylt er hverjum húseiganda og lóðareiganda að halda vatnsæðum sínum frá 

götulögnum (stopphana) vel við, og láta tafarlaust gera við þær, ef leki kemur að 
þeim, eða aðrar bilanir. Hann skal sérstaklega gæta þess, að ekki frjósi í æðunum. 
Enginn má eyða vatni að óþörfu. Enginn má setja aflvélar í samband við vatnsveit- 
una. Enginn má hafa hitaleiðslur eða aðrar leiðslur í sambandi við vatnsveituna 

nema með samþykki vatnsveitustjóra, og með þeim útbúnaði, sem hann telur 

tryggan. 

4. gr. 
Starfsmönnum vatnsveitunnar er heimilt að fara um hús manna, þar sem vatns- 

æðar liggja, til þess að athuga þær og tæki þau, sem sett eru í samband við þær. 
Ef þeim þykir útbúnaði í einhverju ábótavant, skal tafarlaust bætt úr því á kostnað 

húseiganda.
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Heimilt er starfsmönnum vatnsveitunnar að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem 
vanrækja að láta gera við bilanir á pípum eða tækjum, eyða vatni að óþörfu eða 
greiða ekki tengigjald eða vatnsskatt á réttum gjalddaga, efni, vinnu eða annað, sem 
vatnsveitan kann að leggja til um stundarsakir. 

Fullan vatnsskatt ber einnig að greiða fyrir þann tíma, sem vatnsæðum er lokað. 

5. gr. 
Engum er heimilt, án leyfis vatnsveitustjóra, að taka vatn úr brunahönum vatns- 

veitunnar. 

6. gr. 
Vatnsveitustjóri getur lokað fyrir vatn í öllum bænum, eða nokkrum hluta 

hans til hreinsunar á vatnsgeymum og til viðgerða á þeim eða vatnsæðum. Slík 
lokun skal þó tilkynnt fyrir fram, ef nokkur tök eru á. 

7. gr. 
Af öllum húsum í lögsagnarumdæmi Keflavíkur, sem virt eru til fasteignaskatta, 

og vatn er veitt í eða úr næst til vatnsæða í götu, vegi eða opnu svæði, er lóð þeirra 
telst til skal greiða vatnsskatt og tengigjald. Skatturinn og tengigjaldið skal lagt 
á eftir hinni lögskipuðu fasteignamatsvirðingu húsanna. 

8. gr. 
Af öllum húsum í lögsagnarumdæmi Keflavíkur, sem svo er ástatt um sem segir 

i 7. gr. reglugerðar þessarar, skal greiða vatnsskatt 1.2% af fasteignamatsverði 
húss og lóðar, þó aldrei lægra en kr. 500.00 af hverri íbúð. Tengigjald skal vera kr. 
1000.00 fyrir einnar íbúðar hús, en kr. 500.00 fyrir hverja íbúð í húsi, sem eru fleiri 

en ein íbúð, og auk þess 1% af fasteignamatsverði húss og lóðar. 
Fasteignagjaldið greiðist um leið og leyfi er veitt til tengingar, en fasteignamats- 

gjaldið þegar húsið hefur verið metið. 

Ef hús, er greiða ber af vatnsskatt, eru ekki virt fasteignamatsverði eða húsin 
eru utan lögsagnarumdæmis kaupstaðarins, ákvarðar vatnsveitan skattinn. 

Heimilt er að ákveða vatnsskatt af óbyggðum lóðum, er liggja að götu, vegi eða 
opnu svæði, sem vatnsæðar liggja um. 

9. gr. 
Auk vatnsskatts skv. 8. gr. skal greiða aukavatnsskatt fyrir verksmiðjur, iðn- 

fyrirtæki (vinnslustöðvar), útgerðarstöðvar, sláturhús, frystihús, efnalaugar, þvotta- 

hús, bifreiðaþvottastöðvar svo og aðra sem nota vatn til annars en heimilisþarfa. 

10. gr. 
Aukavatnsskatt skv. 9. gr. skal innheimta samkvæmt mæli eða áætlun vatns- 

veitunnar með kr. 1.50 fyrir hvern teninssmetra. 

11. gr. 
Vatnsveitan lætur notendum í té löggilta vatnsmæla og er ársleiga fyrir hvern 

mæli kr. 500.00. 

12. gr. 
Fyrir vatn til hafnarinnar greiðist 25% af söluverði þess vatns, sem höfnin af- 

hendir. 

13. gr. 
Fyrir önnur vatnsnot en þau, sem að framan eru talin, skal hverju sinni greidd- 

ur aukavatnsskattur eftir ákvörðun vatnsveitunnar.
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14. gr. 
Hrökkvi tekjur vatnsveitunnar ekki fyrir rekstrarútgjöldum, getur bæjarstjórn 

ákveðið, fyrir eitt ár í senn, án þess að leita þurfi staðfestingar ráðuneytisins, að 
hækka gjaldskrána um allt að 50%. 

15. gr. 
Gjaldár vatnsveitunnar er almanaksárið og annast bæjarstjóri reikningshald 

og innheimtu skattsins. 
Gjalddagi er 2. janúar ár hvert. Auka vatnsskatt er heimilt að innheimta eftir á, 

með 4 gjalddögum í lok hvers ársfjórðungs. Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari 
reiknast í heilum krónum. 

16. gr. 
Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts vegna húss sins. Eigandi fyrir- 

tækis ber ábyrgð á greiðslu aukavatnsskatts vegna atvinnurekstrar. 
Vatnsskattinn má taka lögtaki og er hann tryggður með lögveði í eigninni 

næstu tvö ár eftir gjalddaga með forgangsveði fyrir hvers konar samningsveði og 
aðfararveði. 

17. gr. 
Hver, sem skemmir eða saurgar vatnsæðar vatnsveitunnar, vatnsgeyma, bruna- 

hana eða önnur mannvirki, sem heyra vatnsveitunni til, skal greiða fullar bætur 
samkv. mati tveggja óvilhallra manna, og sæta sektum fyrir. 

18. gr. 
Skylt er manni að láta af hendi land sitt, landsafnot og mannvirki í þágu vatns- 

veitunnar, og þola þær kvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, sem vatns- 
veitan kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir samkvæmt mati, ef 
eigi næst samkomulag. 

19. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða allt að 1000.00 króna sektum, nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. Mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið með að 
hætti opinberra mála 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Keflavíkurkaupstað- 
ar, 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 nr. 173 12. september 1945 um vatnsveitu 
í Keflavík og reglugerð nr. 207 31. des. 1958 um breyting á þeirri reglugerð. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. janúar 1971. 

Emil Jónsson. 0 
Hallgrimur Dalberg. 

Nr. 17. 22. janúar 1971. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um holræsi og holræsagjöld í Keflavík 

nr. 206 31. desember 1958. 

1. gr. 
4. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Allur kostnaður við holræsagerð bæjarins greiðist úr bæjarsjóði. Til þess að 

standast þann kostnað, skal hver húseigandi greiða bæjarsjóði tengigjald, er hann
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tengir hús sitt við holræsakerfi bæjarins. Tengigjald þetta skal vera kr. 3000.00 fyrir 
hús með einni íbúð, en auk þess kr. 1000.00 fyrir hverja íbúð, sem er í húsi um- 
fram eina, og fyrir atvinnuhúsnæði skal tengigjaldið vera kr. 6000.00. Húseigandi 
getur eigi krafizt tengingar við holræsakerfið, fyrr en tengigjaldið er greitt. Þá 
skal og hver húseigandi greiða árlegt holræsagjald til bæjarsjóðs 1.2% at fast- 

eignamatsverði húss og lóðar, þó aldrei lægra en kr. 500.00. 
Heimilt er að ákveða holræsagjald af óbyggðum lóðum, er liggja að gölu, vegi 

eða opnu svæði, þar sem holræsi liggur. 
Bæjarstjórn getur hækkað eða lækkað holræsagjöld um allt að 50%, þar sem 

sérstakar ástæður liggja til. 
Holræsagjöldin skal reikna í heilum krónun. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Keflavíkurkaup- 
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, 22. janúar 1971. 

Emil Jónsson. nn 

Hallgrímur Dalberg. 

26. janúar 1971. Nr. 18. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um bann við veiði smásíldar nr. 7 22. febrúar 1966, 

og um bann við loðnuveiðum. 

1. gr. 
Í stað orðanna: „23 em“ í 1., 2., 3. og 5. gr. reglugerðarinnar komi orðin: 25 em. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Á árinu 1971 er óheimilt að veiða meira en 25 þúsund lestir 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 norð- 
vestur frá Rit. Á tímabilinu frá 15. febrúar til 1. september 1971 eru síldveiðar þó 
bannaðar á þessu svæði. 

Þrátt fyrir veiðibann samkvæmt Í. mgr. þessa ákvæðis veitir sjávarútvegsráðu- 

neytið, að fengnu áliti Hafrannsóknastofnunarinnar og Fiskifélags Íslands, leyfi bil 
veiði síldar á þessu svæði til niðursuðu eða annarrar vinnslu til manneldis eða beitu. 
Leyfi þessi má binda skilyrðum, sem nauðsynleg þykja. Þó verða slík leyfi ekki 
veitt á tímabilinu 1. júlí tl 15. ágúst 1971. 

Á tímabilinu í. marz til 30. apríl 1971 eru loðnuveiðar bannaðar austan 1230 

vesturlengdar milli 6493" og 66900' norðurbreiddar. 
Á tímabilinu 1. maí til 31. júlí 1971 eru allar loðnuveiðar bannaðar. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 1. gr. laga nr. 44 5. apríl 1948 um vísindalega 
verndun fiskimiða landsgrunnsins til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 
13 9. janúar 1970 um breyting á reglugerð um bann við veiði smásildar nr. 7 22. 
febrúar 1966. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 26. janúar 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson. a 
Jón L. Arnalds.
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AUGLÝSING 

um breyting á samþykkt um stjórn bæjarmálefna Seyðisfjarðarkaupstaðar 

nr. 108 28. marz 1968. 

1. gr. 
ðð. gr. 2. málsgr. 8. töluliður orðist svo: 
Fimm menn í atvinnumálanefnd og fimm til vara. Þrir tilnefndir af Verka- 

mannafélaginu Fram á Seyðisfirði og þrír til vara. Tveir tilnefndir af Vinnuveitenda- 
félagi Seyðisfjarðar og tveir til vara. Sé fulltrúi ekki tilnefndur samkvæmt fram- 
ansögðu, skal hann kosinn af bæjarstjórn úr hópi verkamanna og atvinnurekenda 
eftir því sem við á. 

Félögum skal veittur allt að mánaðarfrestur til tilnefningar. 
Samþykktarbreyting þessi, sem bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar hefur samið 

og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. marz 1961, til þess að 
öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. janúar 1971. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  
Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 20. 27. janúar 1971. 
Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Póstmannasjóð, útgefin á venju- 

legan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 29. janúar 1971. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Póstmannasjóð. 

Þessi skipulagsskrá kemur í stað skipulagsskrár nr. 49/1923 um Póstmannasjóð 
og hljóðar þannig: 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Póstmannasjóður. Heimili hans og varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að styrkja póstmenn, sem hafa póststörf að aðalstarfi, að 

mati sjóðsstjórnar, til menntunar í starfi hérlendis eða erlendis, til ferðalaga í hvíld- 
ar og hressingarskyni, að verðlauna einstaka póstmenn, er sýnt hafa af sér dugnað, 
tfrúmennsku og samvizkusemi í starfi, enn fremur þá, er hafa unnið einhver þau 
störf, er gildi hafa fyrir póstmannastéttina, hagnýt eða fræðandi, svo og að styrkja 
fræðslufundi og námskeiðahald fyrir póstmenn, útgáfustarfsemi, orlofsheimili póst- 
manna og aðra menningarstarfsemi þeirra. 

Þá er það hlutverk sjóðsins að styrkja með árlegum framlögum, sjóði, er kunna 
að vera stofnaðir til hagsbóta fyrir póstmenn, svo sem fasteignalánasjóð póstmanna, 
styrktarsjóð póstmanna, svo og póstminjasafn.
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3. gr. 
Tekjur sjóðsins eru þessar: 

a) Andvirði seldra frímerkja af öllum íslenzkum póstávísunum, póstkröfuávísun- 
um og símapóstávísunum, eftir 4 ára geymslutíma þeirra, svo og af öllum böggla- 
fylgibréfum, eftir 3 ára geymslutíma þeirra. 

b) Vextir af innstæðum sjóðsins. 
c) Gjöld póstmanna, sbr. 8. gr. 
d) Gjafir og önnur framlög. 

4. gr. 
Höfuðstóll sjóðsins er kr. 4000 000.00, og hann má ekki skerða. Helmingur af 

árlegum vöxtum höfuðstólsins skal leggjast við hann. Af höfuðstólnum skal aldrei 
vera minna en kr. 1000 000.00 á bundnum bankareikningi. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn: Yfirmaður póstmála eða sá, sem hann tilnefnir 

í sinn stað, enda hafi viðkomandi póststörf að aðalstarfi, og tveir fulltrúar póst- 
manna, búsettir í Reykjavík eða grennd og skulu þessir tveir fulltrúar kosnir af að- 
ilum Póstmannasjóðs til þriggja ára Í senn, svo og tveir til vara. 

Endurskoðendur sjóðsins skulu vera tveir. Annar skal kosinn, svo og einn til 
vara. Hinn endurskoðandinn skal vera aðalendurskoðandi póstsins, eða sá er hann 
tilnefnir í sinn stað. 

Kosningarétt hafa aðilar Póstmannasjóðs sbr. 8. gr. 
Stjórn sjóðsins ræður tilhögun kosninga. 
Stjórnin skiptir með sér verkum. 
Stjórnarákvörðun er eigi lögmæt, nema stjórnin sé fullskipuð. 
Afl atkvæða ræður úrslitum. 
Stjórn sjóðsins heldur fundi þegar að ástæða er til, og skal halda fundar- 

gserðarbók. 
Stjórnin er skyldug að halda almennan fund sjóðsaðila, ef þriðjungur þeirra 

óskar þess. 
Aðalstjórnarfundur skal haldinn í marz ár hvert. 
Stjórnin er ólaunuð. 

6. gr. 
Stjórnin innheimtir tekjur sjóðsins, veitir styrki og innir af hendi framlög, sem- 

ur árlega reikninga yfir tekjur sjóðsins og gjöld, og annast að öðru leyti um það, 
sem skipulagsskrá þessi mælir fyrir um. 

Reikningsárið er almanaksárið. Stjórnin skal leggja reikninga fyrir endurskoð- 
endur eigi síðar en 15. febrúar ár hvert. 

Endurskoðendur verða að hafa lokið endurskoðun sinni fyrir 1. marz ár hvert. 
Skulu endurskoðendur senda stjórninni reikninga með áritun sinni og athugasemd- 

um eigi síðar en innan viku frá þeim degi. 

7. gr. 
Styrki og framlög úr sjóðnum skal veita, þegar stjórnin telur henta, annað 

hvort samkvæmt umsóknum eða án þeirra. 
Umsóknir skulu vera skriflegar og skulu í þeim vera upplýsingar um, í hvaða 

skyni sótt er um styrk, svo og annað er máli skiptir að mati stjórnar. 

8. gr. 
Allir þeir, sem eru í fullu starfi hjá stofnun Pósts- og síma og hafa póststörf 

að aðalstarfi, minnst 60% að mati sjóðsstjórnar, og vilja njóta réttinda úr sjóðnum,
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skulu greiða árlegt gjald til sjóðsins sem stjórnin ákveður hverju sinni. Gjalddagi 
er 1. október ár hvert. 

Það er skilyrði fyrir styrkveitingu til einstaklings, að hann hafi verið póstmað- 
ur Í 10 ár samtals. Heimilt er þó stjórn sjóðsins að víkja frá þessu ákvæði, sé um sér- 
stakt nám að ræða að hennar mati. Umsækjandi skal þó í þessu tilviki að jafnaði 
ekki hafa lægri starfsaldur en 7 ár, hafa náð 25 ára aldri, vera skuldlaus við sjóð- 
inn og jafnframt vera félagi í Póstmannafélagi Íslands. Heimilt er þó stjórn sjóðsins 
að víkja frá þessum skilyrðum í undantekningartilvikum. 

Sá, sem hefur fengið styrk úr sjóðnum, skal veita stjórninni stuttorða skýrslu 
um för sína og nám, fræðslufund, námskeiðahald o. s. frv., og skal skýrslu skilað 
innan þess tíma er stjórnin ákveður. 

9. gr. 
Framlag til Póstminjasafns skal nema 25% af nettótekjum sjóðsins, en það er 

sá hluti tekna sjóðsins, sem svarar til andvirðis seldra frímerkja af bögglafylgibréf- 
um. Lækki þessi tekjustofn sjóðsins skal framlag til Póstminjasafnsins lækka að sama 
skapi. 

Árlegt framlag til Fasteignalánasjóðs póstmanna skal vera allt að 50% af nettó- 
tekjum sjóðsins. Stjórnin ákveður að öðru leyti, hve miklu fé sjóðsins skuli verja 
árlega til styrkja og annarra framlaga. 

10. gr. 
Stjórn sjóðsins sér um ávöxtun hans og skal hann ávaxtaður á eftirgreindan 

hátt: 

a) Í skuldabréfum tryggðum með ábyrgð ríkissjóðs. 
b) Í ríkisbönkum. 
c) Í Fasteignalánasjóði póstmanna. 
d) Með kaupum á fasteignum fyrir félagsstarfsemi póstmanna. 
e) Í lánum til póstþjónustunnar. 

11. gr. 
Heimilt er að breyta skipulagsskrá þessari, ef þörf krefur vegna breyttra tíma 

og aðstæðna, enda þarf samþykki allra sjóðsstjórnarmanna til slíkra breytinga. 
Stjórnin leggi breytingarnar fyrir fund aðila sjóðsins til endanlegrar samþykktar. 
Leita skal staðfestingar Forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. Þegar staðfesting 
forseta Íslands er fengin fellur úr gildi Skipulagsskrá fyrir Póstmannasjóð nr. 49 
29. maí 1923 og reglur um styrkveitingar úr Póstmannasjóði, frá 26. júní 1925. 

Samgöngunráðuneytið, 27. janúar 1971. 

Ingólfur Jónsson.   
Brynjólfur Ingólfsson. 

Nr. 21. 1. febrúar 1971. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Reykjavíkurhöfn. 

I. KAFLI 
Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Takmörk Reykjavíkurhafnar eru: 

Norðan Seltjarnarness: Lína dregin úr Gróttuvita réttvísandi 37? til skurðar 
við línu, sem dregin er úr ósum Korpúlfsstaðaár réttvísandi 307%. Undanskilin eru
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svæði, sem ákvarðast af netalögnum Seltjarnarnesshrepps og eyja innan hafnarmark- 
anna, er ekki tilheyra lögsagnarumdæmi Reykjavíkur. 

Sunnan Seltjarnarness: Lína frá mörkum lögsagnarumdæmisins réttvísandi 2109 
að Lönguskerjum, þaðan lína réttvísandi 120*, 2600 m löng yfir Hólma, síðan inn 
Fossvog að mörkum lögsagnarumdæmisins. 

Hafnarsvæðið skiptist að Seltjarnarnesi í Skerjafjörð og Kollafjörð. 
Hafnarsvæði er teljast innri höfn í reglugerð þessari eru: 
Skerjafjörður innan Hólmsins, gamla höfnin innan hafnargarða (innri höfn- 

in), Sundahöfn austan Laugarnestanga og Eiðsvík. 

II. KAFLI 
Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Borgarstjórn Reykjavíkur hefur á hendi stjórn hafnarmálanna undir yfirum- 

sjón þess ráðuneytis, sem fer með hafnamál. 

3. gr. 
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarstjórn. 
Hafnarstjórn skal skipuð 5 fulltrúum og 5 varafulltrúum, er borgarstjórn kýs, 

3 úr hópi borgarfulltrúa og 2 utan borgarstjórnar. 
Fulltrúa þessa skal kjósa leynilega með hlutfallskosningu, fulltrúa úr hópi borg- 

arfulltrúanna sér og fulltrúa utan borgarstjórnar sér. 
Kjörtímabil hafnarstjórnar er hið sama og borgarráðs Reykjavíkur. 
Það er borgaraleg skylda að taka við kosningu í hafnarstjórn. 
Auk hinna kjörnu fulltrúa eiga borgarstjóri og hafnarstjóri sæti í hafnarstjórn 

með málfrelsi og tillögurétti. 
Hafnarstjórn kýs formann hafnarstjórnar, og stýrir hann fundum hennar og 

boðar til þeirra. Kjósa má borgarstjóra eða hafnarstjóra formann hafnarstjórnar, 
þótt eigi hafi þeir þar atkvæðisrétt. 

Hafnarstjórn sér um viðhald og umbætur á höfninni, stýrir öllum framkvæmd- 

um, er þar að lúta, og annast fjárhald hafnarinnar fyrir hönd borgarstjórnar. 

4. gr. 
Daglegar framkvæmdir og eftirlit annast hafnarstjóri undir umsjón hafnar- 

stjórnar. Borgarstjórn skipar hafnarstjóra eftir tillögu hafnarstjórnar. Aðra fasta 
starfsmenn ræður hafnarstjórn, svo marga, sem þurfa þykir. 

TI. KAFLI 
Um almenna reglu. 

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

skylt að hlýða fyrirmælum hans eða þess eða þeirra, sem hann setur til að gæta 
reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönnum hafnarinnar, getur hann 

kært það fyrir hafnarstjóra, en skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 
Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

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

ef þeir með því tálma fermingu eða affermingu eða önnur störf, sem þar eru unnin. 

B7
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Banna má ónauðsynlegan akstur hvers konar ökutækja um bryggjur og hafnar- 
bakka. 

Fólk, sem fer um hafnarsvæðið, er þar á eigin áhættu og ábyrgð. 

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

Í skipum, sem flytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós nema undir kötlum 
skipsins og í eldavél skipsins og á lögboðnum ljóskerum. Tóbaksreykingar eru 
bannaðar í þeim skipum og á því svæði, þar sem unnið er að fermingu eða af- 
fermingu eldfims varnings. 

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 

henni. 
Þá er og skipum bannað að blása í flautur eða lúðra á innri höfninni, nema 

umferðin gefi tilefni til þess. 
8. 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. 

Öllum skipum, farartækjum svo og verksmiðjum og öðrum atvinnurekstri, er 
stranglega bannað að dæla eða láta renna í höfnina olíur, lýsi, olíusora eða annað 
sem mengun veldur. 

Ber að hlíta í öllu reglugerð um varnir gegn óhreinkun sjávar af völdum olíu, 
sem sett er samkv. 3. gr. laga nr. 77 frá 10. maí 1966. Er hafnarstjórn heimilt að 
ákveða gjald, er innheimta má á staðnum fyrir hvers konar mengunarbrot. 

9. gr. 
Bannaður er hvers konar hvalskurður í og við höfnina. Eigi má draga, reka eða 

flytja á annan hátt inn í höfnina hvaltegundir, skipsflök eða neitt það, sem valdið 
getur óþrifnaði, umferðartruflun eða óþægindum í höfninni nema leyfi hafnarstjóra 
komi til. 

TV. KAFLI 

Um hafnsögu, legu skipa á höfninni og afgreiðslu þeirra. 

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

11. gr. 
Sérhvert skip, sem ætlar til Reykjavíkur og nota vill hafnsögumann, skal gera 

boð um það til skrifstofu hafnarinnar með minnst 3 klst. fyrirvara. Er hafnsögu- 
manni skylt að fara til móts við skipið allt að 1 sjómílu undan Gróttutöngum, ef 
skipstjóri æskir þess. 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 dvel- 
ur um borð. ber skipinu að sjá honum fyrir fæði. 

12. gr. 
Ef sjúkdómur er á skipinu eða ástæða þykir að ætla, að sótthætta geti stafað 

af því, ber hafnsögumanni að sjá um, að fylgt sé reglum þeim, sem settar eru í lög- 
um um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til Íslands.
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13. gr. 
Þegar skip, sem ekki hefur hafnsögumann um borð, kemur í höfnina, skal 

skipstjóri eða umboðsmaður skipsins tafarlaust snúa sér til hafnarvarðar, sem segir 

honum, hvar skipið megi liggja. 
Ekkert íslenzkt skip, sem er stærra en 400 brúttórúmlestir, og ekkert erlent skip 

má fara inn í innri höfnina eða út úr henni án leiðsögumanns, sem hafnarstjóri 

lætur skipinu í té. Hafnarstjóri getur veitt undanþágu frá ákvæði þessu. 
Skip, sem koma inn í innri höfnina án leiðsögumanns, skulu binda landfestar 

þar sem starfsmenn hafnarinnar hafa vísað til. 
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 skal skylt að 
hlýða boðum starfsmanna hafnarinnar um það, hvert þau skuli flutt. Liggi skip 
á innri höfninni án þess nokkuð sé unnið við það, getur hafnarstjóri krafizt þess, 
að það sé tekið burtu. Ef ekki er orðið við þessu, hefur hafnarstjóri heimild til að 
láta flytja skipið, leggja því við legufæri eða taka það á land og ber skipseiganda 

að greiða allan kostnað þar að lútandi. 

14. 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 til tekið og fyrirskipað, er hafnarstjóra heimilt að láta 
flytja skipið á kostnað og ábyrgð hlutaðeiganda. 

Brottfarartíma skips skal skipstjóri tilkynna skrifstofu hafnarinnar með að minn- 
ast kosti þriggja klukkustunda fyrirvara. 

15. gr. 
Ef nauðsyn ber til að skipum, sem fermd eru eða affermd við bryggju eða hafn- 

arbakka, sé lagt 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 farþegum þeirra 
skipa, sem utar liggja, heimil nauðsynleg umferð um þilför skipa, er nær liggja. 

16. gr. 
Í sérhverju skipi skal jafnan vera einn maður að minnsta kosti, er tekið geti á 

móti skipunum starfsmanna hafnarinnar og framkvæmt þær. 

Skal hann sjá um að óviðkomandi aðilar hafi ekki aðgang að skipinu og ber 
eigandi fulla ábyrgð á öllu því tjóni er leiða kann af vanrækslu í þessu efni. 

17. gr. 
Ekkert skip má liggja við dufl eða akkeri á innri höfninni, nema með sérstöku 

leyfi hafnarstjóra. Eigi má heldur teppa umferð með taugum, strengjum eða köðl- 
um, nema hafnarstjóri telji nauðsynlegt. Sérhvert skip, sem ekki er bundið við 
bryggju eða hafnarbakka, skal hafa uppi fyrirskipuð ljós og dagmerki. 

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

í festarauga, og eigi skipið að leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skal hliðar- 
bátum, botnvörpuhlerum og þess háttar tækjum sveiflað inn fyrir borðstokkinn, 

brandar dregnir inn og rám snúið,
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19. gr. 
Ekki má festa skipum við hafnarbakka eða bryggjur nema við festarhringana 

eða við festarstólpa, að tilvísun hafnarstjóra. 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 hafnar- 
stjóra 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. 

20. 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 eða á annan hátt, heldur skulu þau girða svo fyrir með hlífum, að vatnið 
fari beint í höfnina, en komist eigi á bryggjuna eða hafnarbakkann. 

21. gr. 
Skip mega ekki láta vélar ganga af svo miklu afli, að öðrum skipum eða hafn- 

armannvirkjum stafi hætta af því. 

22. 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 
dráltur á því, má hafnarstjóri láta færa skipið burt á kostnað eigandans, og er hon- 
um heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur. 

23. gr. 
. Áður en kjölfesta er flutt í skip eða úr skipi, skal hafnarstjóra gert viðvart. 
Ákveður hann, hvar það skuli fara fram. 

Við uppskipun og útskipun á kjölfestu, sandi, kolum og öðru þess háttar, er 
skylt að hafa nægilega sterkar hlífar milli skipsins og hafnarbakkans, brygggjunnar 
eða bátanna, svo að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa eigi gætt, getur hafnarstjóri 
stöðvað verkið, unz bætt hefur verið úr því, sem áfátt er. 

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 hafnarstjóri vísar til. 

24. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu skal sá, er séð hefur um lestun eða 

losun, láta ræsta bryggju þá eða hafnarbakka, sem notuð hafa verið. Farist það 
fyrir, skal hafnarstjóri sjá um, að það sé gert, en afgreiðslumaður skipsins greiði 
allan kostnað sem af því leiðir. 

V. KAFLI 

Um skip, sem lagt er í lægi. 

25. gr. 
Skipum, sem leggja skal í lægi, má aðeins leggja á þeim stöðum, er hafnarstjóri 

leyfir. Skipunum skal lagt undir umsjá hafnarstjóra og legufæri ákveðin í samráði 
við hann. 

Eftirlit og viðhald legufæra er á ábyrgð skipseiganda.
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26. gr. 
Meðan skip liggur mannlaust í lægi, skal ekki sjaldnar en tvisvar á mánuði farið 

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

Áður en skipstjóri fer af skipinu, skal hann skriflega tilgreina hafnarstjóra 
siglingafróðan mann, sem búsettur sé í Reykjavík, sem hafa skal umsjón skipsins 
á hendi. Beinir hafnarstjóri til hans öllum fyrirskipunum, sem skipið varða. Sér 
hann um að þeim sé fullnægt. Verði dráttur á því, skal hafnarstjóri láta fullnægja 
þeim, en skipseigandi greiði allan kostnað, sem af því leiðir. 

VI. KAFLI 

Um fermingu og affermingu eldfims og hættulegs varnings. 

27. gr. 
Skip, sem flytja sprengiefni, eldfima vökva, lofttegundir undir þrýstingi (flösku- 

gas) eða efni, sem við vissar aðstæður valda eld- eða sprengihættu, mega ekki koma 
inn á innri höfnina, fyrr en leyfi hefur verið veitt til þess. 

Skipstjóra eða umboðsmanni ber að tilkynna hafnarstjóra og slökkviliðsstjóra 
um farminn 24 klst. fyrir áætlaðan komutíma. 

Tilkynningarskylda nær til efna, sem samkvæmt International Maritime Danger- 
ous Goods Code flokkast í flokka 1, 2, 3, og 5. Í tilkynningu skal greina nafn á varn- 
ingi, magn, pökkun og lestun. 

Sem dæmi um hættulegan varning má nefna: Púður, dýnamit, geomiít, hlaðn- 
ar patrónur, benzín, steinolíu, aceton, terpentínu, toulol, kosangas, kalciumkarbit, 

ammoníum nitrat, natriumklorat. 

28. gr. 
Losun á vörum, sem um ræðir í 27. gr. skal að jafnaði framkvæmd strax og skip 

hefur lagzt að bryggju og á undan losun á öðrum varningi. Við lestun skal slíkur 
farmur lestaður síðast, og skal skip láta úr höfn strax að lestun lokinni. 

Álíti hafnarstjóri að hætta geti stafað af fermingu eða affermingu eldfimrar 
vöru getur hann stöðvað verkið unz nauðsynlegar varúðarráðstafanir hafa verið 
gerðar. 

Hlíta skal í einu og öllu ákvæðum brunamálasamþykktar fyrir Reykjavík. 

29. gr. 
Skylt er að hafa örvggisvörzlu við skip, sem ferma eða afferma eldfiman flutn- 

ing. 
Hafnarstjóri getur ákveðið að lestun og losun slíkrar vöru fari fram við sér- 

staka hafnarbakka, þar sem tryggast er talið. 

30. gr. 
Skip, sem flytja eldfim efni, sem um ræðir í 27. gr. skulu á daginn hafa uppi 

rautt flagg (merkjatákn B) á framsiglu, en á nóttunni rautt ljósker. 

VII. KAFLI 

Um hafnargjöld í Reykjavík. 

3l. gr. 
Við útreikning hafnargjalda af skipum skal alltaf talið í heilum rúmlestum, en 

sleppa brotum. Rúmlestatala skips reiknast eins og hún (samkvæmt mælibréfi) 
mest verður meðan skipið er í höfn.
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Í. Lestagjald. 

32. gr. 
Öll skip, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, skulu greiða 

lestagjald í hvert sinn, er þau koma til hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, 
er síðar getur. 

Skip telst við ákvörðun lestagjalda koma til hafnar, sé því veitt þjónusta af 
hafnarstarfsmönnum eða tollgæzlunni í Reykjavík. 

3ð. gr. 
a. Skip, sem skráð eru í Reykjavík og minni eru en 100 brúttó rúmlestir, skulu 

greiða lestagjald tvisvar á ári, 2. janúar og 1. júlí, kr. 25.00 fyrir hverja brúttó- 
rúmlest. 

b. Öll skip önnur, sem til hafnarinnar koma, nema herskip, varðskip, björgunar- 
skip, skip sem hafa skírteini sem skemmtiferðaskip, skip, sem gerð eru út til 
vísindalegra rannsókna, og skip þau, sem um getur í staflið c. þessarar greinar, 
skulu greiða kr. 1.10 fyrir hverja brúttórúmlest. 

Innlend fiskiskip skulu þó ekki greiða lestagjald þetta oftar en tvisvar 
sinnum í mánuði, þótt þau komi oftar til hafnar. 

Skip, er eingöngu eru í strandsiglingum, greiða hálft lestagjald. 
c. Skip, sem leita hafnar vegna illviðris, sjóskaða eða skemmda á skipi, greiða 

ekki lestagjald nema þau jafnframt fermi eða affermi einhverjar vörur. 
Sama gildir um skip, sem leita hafnarinnar til að setja á land sjúka menn 

eða látna. 
2. Bryggjugjald. 

34. gr. 
Hvert skip, sem leggst við hafnarbakka eða bryggju, skal greiða bryggjugjald 

af brúttórúmlest skipsins. 
Gjaldið skal greiða fyrir hvern sólarhring eða hluta af sólarhringi, kr. 0.50 

af hverri rúmlest, þó aldrei minna en kr. 50.00 um sólarhringinn. 

Skip, er um getur í 33. gr. staflið a., greiða ekki bryggjugjald. Önnur fiskiskip 
skráð í Reykjavík greiða hálft bryggjugjald. 

Heimilt er að hækka bryggjugjald um 50% eftir 20 daga samfelldan legutíma 
skips. 

Herskip og varðskip eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. Fjörugjald. 

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

skal greiða kr. 1.00 af hverri brúttórúmlest skipsins en þó aldrei minna en kr. 100.00. 
Dráttarbrautarfyrirtæki eru skyld að sjá um og bera ábyrgð á innheimtu gjalds 

þessa fyrir hafnarsjóð hjá þeim skipum, er tekin eru á land hjá þeim. 

4. Vatnsgjald. 

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

6. Hafnsögugjald. 

37. gr. 
Öll skip, sem stærri eru en 30 brúttórúmlestir, skulu hvort sem þau nota hafn- 

sögumann eða eigi, skyld að greiða hafnsögugjald í fyrsta sinn á ári hverju, eru þau 
koma til hafnarinnar.
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Herskip, varðskip og innlend skip, minni en 400 brúttórúmlestir, eru undan- 
þegin hafnsögugjaldi, nema þau noti hafnsögumann. 

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

greiða hafnsögugjald. 
Auk þess skal greitt sérstakt gjald fyrir leiðsögu skipa um höfnina. 

39. gr. 
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
Fyrir leiðsögn til eða frá höfninni kr. 600.00 fyrir hvert skip, auk kr. í.50 
fyrir hverja brúttórúmlest allt upp að 10 000 rúmlestum og kr. 1.00 fyrir hverja 
rúmlest yfir 10 000. 
Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a fyrir flutn- 
ing milli hafnarsvæða, en % gjalds fyrir flutning innan sama hafnarsvæðis. 
Auk þess skal hvert skip, sem notar hafnsögumann eða skylt er að greiða hafn- 
sögugjald samkvæmt 37. gr. greiða kr. 100.00 í hafnsögusjóð. 
Innlend skip greiða aðeins fullt gjald samkvæmt a-lið í fyrsta skipti er þau 
koma til hafnar á ári hverju. Þau skulu greiða % gjald fyrir 2. til 12. viðkomu, 
en % gjalds fyrir hverja komu þar fram yfir. 

6. Vörugjald. 

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

sem skipað er upp eða út á höfninni, með þeim undantekningum, er síðar getur. 

41. gr. 
Ef vörur, sem samkvæmt farmskrá skips eiga að fara til annarra hafna en 

Reykjavíkur, eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald, þegar 
vörurnar eru fluttar í land. 

Undanþegnar þessu gjaldi eru þær vörur, sem látnar eru á land um stundar- 
sakir vegna skemmda á skipi. 

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

lands, greiðist hálft vörugjald 

ms
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43. gr. 
Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 
Afli skipa, lagður á land þegar skip kemur úr veiðiför, enda sé aflinn ætlaður 
til neyzlu eða verkunar og vinnslu í Reykjavík. 
Innlend nýmjólk, sem flyæt til hafnarinnar. 
Umbúðir, sem endursendar eru. 
Kol, olía, 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 fiskiskip til 
eigin afnota. 
Bréfapóstur og farangur ferðamanna. 

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

ingu, sem nemur helmingi eða meira, telst heil gjaldeining. Fara skal eftir farmskrá 
skipa við útreikning vörugjalds, og er skipstjóri skyldur að láta hafnarstjóra í té 
eftirrit af farmskrá skips síns. Sé engin farmskrá, skal skipstjóri gefa drengskap-
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arvottorð um vörumagn, sem skip hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnar 
stjóra ástæða til, getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt, 
sem hann telur hentugustan. Reynist vörumagnið meira en upp var gefið, greiðir 
skipið kostnaðinn. 

Ef ýmsar vörutegundir eru í sendingu ósundurliðaðar skal reikna vörugjald eftir 
þeirri tegund, sem hæst ber að greiða af. 

Hafnarstjórn hefur heimild til að semja um sérstök vörugjöld, ef um mikið 
magn af óunninni vöru er að ræða, svo og ef hún telur sérstakar löndunar- eða 
pökkunaraðferðir réttlæta slíkt. 

45. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tekur til, og greiða 

gjald eins og þar segir. Þó skal aldrei reikna vörugjald lægra en kr. 10.00. 
Ef vafi leikur á, í hvaða flokki skuli telja vöru, skal hafnarstjóri úrskurða, 

en úrskurði hans má áfrýja til hafnarstjórnar. 

46. gr. 
Vörugjaldskrá. 

1. flokkur. Gjald kr. 2.60 fyrir hver 100 kg: 
Kol, koks, kalk, leir, salt, sement, vikur, olíur til eldsneytis og hreyfla, 
benzin. 

2. flokkur. Gjald kr. 3.90 fyrir hver 100 kg: 

Aburður, alumífníum, asfalt, karbit, fiskur, fiskbein, fiskimjöl, fóður- 

vörur alls konar, garnir, girðingavír, gólfdúkur, sólfpappi, gærur, 
hrogn, jarðávextir, járn og stál til smíða, bygginga og skipa, kaðlar, keðj- 
ur, kiítti, kjöt, kornvörur, leður, efni til málningar, mör, miðstöðvar- 

ofnar, pípur úr asbesti, járni eða alumíníum, pokar úr striga eða pappír, 
umbúða- og prentpappír, rúðugler, (einfalt venjulegt), saumur, segl- 
dúkur, síld, sildarmjöl, smurningsolíur, strigi, tjara, tvistur, vír, óein- 
angraður úr stáli, kopar með alumíníum, vírnet, þakplötur úr asbesti 
eða alumíníum, járni eða kopar, nýir ávextir, blöð, bækur, brauðvörur, 
brennisteinn, hráefni til iðnaðar, svo sem sýrur, olíur, essensar, kaffi, 
kalcium, lýsi, niðursuðuvörur, smjör, smjörlíkisolíur, sykur, te, ull. 
Útfluttar sjávarútvegs,- landbúnaðar- og iðnaðarvörur. 

3. flokkur. Gjald kr. 12.00 fyrir hver 100 kg: 
Efni til rafmagnslagna, eldhúsáhöld, gólfplötur, gúmmídúkur, harð- 
viður, hreinlætistæki, húsgagnaspónn, leirvörur, lím alls konar, lyf 
alls konar, tengihlutir til miðstöðvarlagna, vatnslagna og rafmagnslagna, 
þilplötur alls konar, tvöfalt gler (einangrunargler), lofttegundir á stál- 
flöskum, sápur, þvottaefni, málning, smjörlíki, innfluttar unnar iðn- 
aðarvörur, glervörur, gúmmivörur, leikföng, prjónavörur, skófatnaður, 
vefnaðarvörur. 
Allt ótalið annars staðar. 

4. flokkur. Gjald kr. 31.00 fyrir hver 100 kg: 
Heimilisvélar, landbúnaðarvélar, hreyflar, mælitæki, raf- og loftknúin 

verkfæri, sauma- og prjónavélar, skrifstofuvélar, þungavinnuvélar, vara- 
hlutir til bifreiða, hreyfla, landbúnaðarvélar og þungavinnuvélar, eld- 
spýtur, dúnn, fiður, súkkulaði, súkkulaðikex, sælgætisvörur, bátar, 
bifhjól, bifreiðar, hjólbarðar, flugvélar, hjólhestar, húsgögn, hljóðfæri.
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5. flokkur. Gjald kr. 80.00 fyrir hver 100 kg: 
Fegrunarmeðöl, glysvarningur, ilmvötn, smyrsl, klukkur, úr, útvarps- 
og sjónvarpstæki, myndavélar, sjónaukar, tóbak, tóbaksvörur, vín, vín- 
andi. 

6. flokkur. Gjald kr. 20.00 hver rúmmetri: 
Timbur, ymis gerviefni, svampur, eggjaumbúðir og annað reiknað eftir 
rúmmáli. 

7. flokkur. Gjald kr. 30.00 fyrir hvern grip: 
Hestar, nautgripir, svín. 
Gjald kr. 10.00 fyrir hvern grip: 
Sauðfé, geitfé, loðdýr. 
Gjald kr. 2.00 fyrir hvert stykki: 
Tómar tunnur. 

7. Ýmis gjöld til hafnarinnar. 
47. gr. 

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

48. gr. 
Fyrir lóðir og land hafnarinnar, geymsluhús og verbúðir, sem leigt er einstök- 

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

49. gr. 
Fyrir notkun á dráttarbátum, hafnsögubátum, krönum og öðrum tækjum hafn- 

arinnar, svo og fyrir móttöku skipa, skal greiða gjald er hafnarstjóri ákveður. 

VIII. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

50. gr. 
Hafnarstjóri sér um innheimtu allra hafnargjalda, og skal greiða gjöldin í 

skrifstofu hafnarinnar. 

ól. gr. 
Skipstjóri og eigandi skips ber ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra, sem greiða ber 

til hafnarinnar vegna skipsins. Er skipstjóra skylt að afhenda hafnarstjóra þjóðern- 
is- og skrásetningarskírteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess, og hefur hafnar- 
sjóður haldsrétt yfir skipinu, unz gjöldin eru greidd. 

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

52. gr. 
Vörugjald og leigu fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar, samkvæmt 47. gr., 

greiðir móttakandi af vörum, sem koma til hafnarinnar, og sendandi af vörum, 
sem fluttar eru úr höfninni. Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslu- 
maður 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. 
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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 
höfninni, fellur í gjalddaga, þegar vörurnar eru komnar á skip. Skipstjóra og af- 
greiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar, unz gjaldið er greitt. Hafnar- 
sjóður hefur og haldsrétt í vörum, til tryggingar gjaldinu. 

öð. gr. 
Leigu af lóðum og húsum hafnarinnar, samkv. 48. gr., svo og gjald fyrir að 

nota áhöld og tæki hafnarinnar, samkv. 49. gr., greiðir samningsaðili. 

54. gr. 
Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangs- 

rétt sem önnur opinber gjöld, sbr. 83. gr. b., tölulið 3, skiptalaganna. Auk þess eru 
skipagjöldum tryggð með lögveði í skipinu, og gengur 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, vatnsgjald, hafnsögugjald, fjörugjald, 
gjald fyrir dráttarbáta og aðra aðstoð, sem framkvæmd er af hafnarinnar hálfu fyrir 
skipið. 

IX. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

55. 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 á þeim stöð- 
um, sem ætlaðir eru til geymslu, nema með sérstöku leyfi hafnarstjóra. Skal flytja 
burt muni og vörur jafnskjótt sem hafnarstjóri krefst þess. Sé það eigi gert 
lætur hafnarstjóri gera það á kostnað og ábyrgð eiganda eða umboðsmanns hans. 

56. gr. 
Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, fer eftir almennum reglum. 
Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, má ákveða þær af tveim 

óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að krefjast 
yfirmats, en gera skal það áður en 1 mánuður sé liðinn frá því, er matsgerð er lok- 
ið. Yfirmat skal framkvæmt af 3 óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við 
yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur honum ekki í vil. 

Dráttarbátar hafnarinnar eru í þjónustu og ábyrgð þess skips, er þeir aðstoða, 
frá því þeir taka við taug, eða fyrirmælum stjórnanda skipsins, er aðstoðar nýtur, 
og þar til taug er sleppt eða fyrirmæli gefin um að aðstoð sé lokið. 

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

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

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

gefur aftur lögreglunni skýrslu um það.
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59. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa 

stýrmanni, ef skipstjóri er ekki á skipi og eigi heldur umboðsmaður hans, samkv. 

16. gr. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af skipshöfninni 

skipunina, og er það jafngilt sem skipstjóri hefði fengið skipunina sjálfur. 

60. gr. 
Allir þeir, sem æskja afgreiðslu fyrir skip, láns á tækjum eða aðstoð á einn eða 

annan hátt hjá höfninni, skulu snúa sér beint til skrifstofu hafnarinnar með beiðni 

þar að lútandi. 
Heimilt er hafnarstjóra að neita þeim aðilum um aðstoð eða afgreiðslu, sem 

eru í vanskilum með gjöld til hafnarinnar. 

61. gr. 

Á innri höfninni má ekki sigla skipum hraðar en sem svarar ó mílum á klst., 

nema sérstaklega standi á. 

62. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 100 000.00 krónum nema 

þyngri refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. 

Sektirnar renna í hafnarsjóð Reykjavíkur. 

63. gr. 

Með mál út af brotum á 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 gildi 1. febrúar 1971 og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Reykja- 

víkurhöfn, nr. 233 29. desember 1961 með síðari breytingum. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1971. 

Ingólfur Jónsson. Sr 
Kristinn Gunnarsson. 

27. janúar 1971. Nr. 22. 

GJALDSKRÁ 

yfir ríkissjóðsgjöld af einkasöluvörum. 

Áhafnir og farþegar, sem hafa meðferðis meira magn af einkasöluvörum en 

heimilt er að hafa án greiðslu gjalda, skulu greiða af því, sem umfram er samkvæmi 

ákvæðum í reglugerð, nr. 272 30. nóv. 1969, ríkissjóðsgjöld sem hér segir: 

A. Áfengi: 0.375 1 0.75 1 
1. Rauðvín, hvitvín, heit vín og vermouth ...... kr. 150.00 

2. Koníak, brandy, whisky, brennivín, vodka, gin, 

genefer, rom, líkjörar, svo og aðrar sterkar 
tegundir „.........0.02000 000 kr. 250.00 — 500.00 

Sé um að ræða aðrar pakkningar en að 
ofan greinir, skal greitt hlutfallslega.
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B. Reyktóbak: 
Kr. 250.00 pr. dús., kg eða lbs. 

C. Vindlingar: 
Regular size kr. 400.00 pr. carton. 
King size kr. 400.00 pr. carton. 

D. Vindlar: 

Smávindlar 40.00 kr. pr. 10 stk. 
Meðalstærð 125.00 kr. pr. 25 stk. 
Vindlar, aðrir 175.00 kr. pr. 25 stk. 

Gjaldskrá þessi tekur gildi 1. marz 1971. Með gildistöku gjaldskrár þessarar, er 
felld úr gildi gjaldskrá nr. 309 30. nóv. 1969 um sama efni. 

Fjármálaráðuneytið, 27. janúar 1971. 

F. h.r. 

Jón Sigurðsson. 

Björn Hermannsson. 

Nr. 23. 9. febrúar 1971. 

REGLUGERÐ 

um sérstök veiðisvæði fvrir línu og net fyrir Suðvesturlandi. 

1. gr. 
Skipum, sem stunda veiðar með botnvörpu, eru bannaðar veiðar frá 1. marz 

til 1. maí 1971 á svæðum, sem takmarkast af línum, sem hugsast dregnar þannig: 

1. Að austan hugsast dregin lina í réttvísandi suður frá Þjórsárósi í punkt 
6334" N og 2048 V og þaðan í punkt 6334" N og 21926' V síðan í vesturátt gegnum 
eftirgreinda punkta: 

1. 63%41'2 N 219455 V 
2. 63412 N 229210 V 
3. 63934'5 N 23035 V 

og þaðan í réttvisandi 033? í Reykjanesvita. Þó skal skipum allt að 105 brl. heimilt 
að veiða innan þessara marka á svæði, er takmarkast af lengdarbaugunum 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 takmarkast svæði þetta af fisk- 
veiðilandhelgislínunni. 

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. maí 
1967, um bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu með síðari breytingum.
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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, 9. febrúar 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson. 

  

Jón L. Arnalds. 

Nr. 24 

  

  
  

REIKNINGUR 

Minningargjafasjóðs Landspítala Íslands 1970. 

Tekjur 
1. Eign sjóðsins 1. janúar 1970 ............002 000 sn nn kr. 10 264 373.42 
2. Minningargjafir afhentar árið 1970 ........ kr. 6 845.00 
3. Samúðarskeyti Landssímans .............. — 2232 325.90 

— 2239170.90 
4. Greiddir vextir 1970 ..............2.0 000. ns — 973 070.60 

Kr. 13 476 614.92 

Gjöld 
1. Styrkveitingar til sjúklinga 1970 ......2.0.00.000 000. n0 0... kr. 482 000.00 
2. Önnur útgjöld sjóðsins fskj. 117 .........0..00.00.0000. — 80 308.00 
3. Gjöf sjóðsins til áhaldakaupa Landspítalans ................ — 500 000.00 
4. Eign sjóðsins 1. janúar 1970: 

a) Bankainnstæður „.........00000.00..... kr. 12 375 306.92 
b) Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands .... — 19 000.00 
c) Veðdeildarbréf Landsbankans, 15. fI..... — 20 000.00 

—- -- 12 414 306.92 

Kr. 13 476 614.92 

Steinunnar-arfur. 

Tekjur 
Eign sjóðsins Í. janúar 1970 .............0202 000. s ner kr. 64 470.05 
Afgjöld eftir hálfa jörðina Haga 1969 ............0...0. 0000... — 500.00 
Vextir í Söfnunarsjóði 1969 ...........00.00000 0000... kr. 752.37 
Vextir í Landsbankanum ..............0 0000. enn. — 4 995.00 

— — 5741.37 
  

Kr. 70 717.42
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Gjöld 
Eign sjóðsins 1. janúar 1971: 

Hálf jörðin Hagi í Skorradal .................... kr. 1050.00 
Í Söfnunarsjóði, aðaldeild nr. 460 ................ — 8172.02 
Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5461 .......... — 61 495.40 

kr. 70 717.42   

  

Kr. 70 717.42 

Minningargjöf um Hans Natansson og Kristínu Þorvarðsdóttur. 

  

Tekjur 
Eign sjóðsins 1. janúar 1970 ........0....00000 00. kr. 18 407.94 

Vextir og vaxtabætur í Söfnunarsjóði 1909 ........0..00 0000. — 1 799.06 

Kr. 20 207.00 

Gjöld 
Eign sjóðsins 1. júnúar 1971: 

Í Söfnunarsjóði, aðaldeild nr. 456 ..........0...00.0 kr. 20 207.00 
  

Kr. 20 207.00 

Minningargjöf um Jóhann Guðmundsson og börn hans, Stefán, Ólafíu, 

Elísabetu, Sveinbjörn og Steinunni. 

  

Tekjur 
Eign sjóðsins 1. janúar 1970 ...............00 0... nn nn kr. 21 458.40 
Vextir í Búnaðarbankanum ................0..0.00 sn rns — 1931.20 

Kr. 23 389.60 
Gjöld: 

Eign sjóðsins 1. janúar 1971: 
Í Búnaðarbankanum, sparisjóðsbók nr. 60749 l.....000.0... kr. 23 389.60 

  

Kr. 23 389.60 

Minningargjöf um Hans Wíum sýslumann. 

  

Tekjur 
Eign sjóðsins 1. janúar 1970 ............0....2 000. nn kr. 11528.90 
Vextir í Landsbankanum ................. 000... ner — 1037.50 

Kr. 12 566.40 
Gjöld: 

Eign sjóðsins 1; janúar 1971: 
Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5468 ......0..000. 00. kr. 12566.40 

  

Kr. 12 566.40
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Minningargjöf um Þórunni Jónassen. 

Eign sjóðsins 1. janúar 1970 ...............20 000. e enn kr. 23 633.20 
Vextir í Landsbankanum ..............% 000... 0n er — 2127.00 

  

Kr. 25 760.20 
Gjöld: 

Eign sjóðsins 1. janúar 1971: 
Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5469 .......00.000 000... kr. 25 760.20 

  

Kr. 25 760.20 

Minningargjöf um Vigfús G. Melsted. 

Eign sjóðsins 1. janúar 1970 ..........00000 2200 00 nn kr. 15 054.10 
Vextir í Landsbankanum ............0.0. 0000 s ss —  1354.90 

  

Kr. 16 409.00 

Gjöld: 
Eign sjóðsins 1. janúar 1971: 

Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5462 ........00.0000 000... kr. 16 409.00 
  

Kr. 16 409.00 

Minningargjöf um Guðbjörgu Þorsteinsdóttur. 

Eign sjóðsins 1. janúar 1970 ........0.022 0000. 0nn kr. 50 947.50 
Vextir í Landsbankanum ...........000000 0... sense — 4585.20 

  

Kr. 55 532.70 

Gjöld: 
Eign sjóðsins 1. janúar 1971: 

Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5467 ............000.000000.. kr. 55 532.70 
  

Kr. 55 532.70 

Minningargjöf um Gísla Oddsson skipstjóra. 

Tekjur: 

  

Eign sjóðsins 1. janúar 1970 ............00000 0. eens nn kr. 42 470.20 
Vextir í Landsbankanum ..............0.. 0000 0n en — 3822.30 

Kr. 46 292.50 
Gjöld: 

Eign sjóðsins 1. janúar 1971: 
Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5466 ........00000 0... kr. 46 292.50 

  

Kr. 46 292.50
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Minningarsjóður Guðjóns Björnssonar og Guðlaugar Jónsdóttur. 

Eign sjóðsins 1. janúar 1970 ............000 000... 
Vextir í Landsbankanum .............0.0. 002. s sn 

Gjöld: 
Eign sjóðsins 1. janúar 1971: 

Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5471 ..........0.0...... 

Sjóður Marsibilar Illugadóttur. 

Eign sjóðsins 1. janúar 1970 .............0000 2200. n nn 
Vextir í Landsbankanum ...............00 0000. .0n 

Gjöld: 
Eign sjóðsins 1. janúar 1971: 

Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5463 ........00..00... 

Reykjavík, 7. janúar 1971. 

Ragnheiður Jónsdóttir. 

kr. 237 057.10 
21 335.10 
  

Kr. 

kr. 

258 392.20 

258 392.20 
  

Kr. 258 392.20 

kr. 56 708.40 
5 103.70 

  

„ 61 812.10 

'. 61 812.10 
  

- 61 812.10 

Við undirritaðar höfum yfirfarið reikninga þessa, borið þá saman við tilheyr- 
andi skjöl og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 14. janúar 1971. 

Sigríður Brynjólfsdóttir. María Sigurðardóttir. 
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AUGLÝSING 

um laun stundakennara o. fl. skólaárið 1970/1971. 

1. gr. 
Með hliðsjón af ákvæðum kjarasamnings milli fjármálaráðherra f. h. ríkis- 

sjóðs og kjararáðs BSRB. f. h. starfsmanna ríkisins fyrir tímabilið 1. júlí 1970 

til 1. júlí 1972, hefur menntamálaráðunextið í samráði við fjármálaráðuneytið 
ákveðið eftirfarandi: 

2. gr. 
Til viðbótar stundakennaralaunum eins og þau voru haustið 1970, samkvæmt 

auglýsingu nr. 252/1968, um laun stundakennara, greiðist skólaárið 1970/1971 sem 
hér segir: 

a) Fyrir tímabilið 1. september—31. desember 1970 ...... „2. 10.67% 
b) Fyrir tímabilið 1. janúar--ðl. ágúst 1971 ............ „ie... 16.00% 

Hafi stundakennari þá menntun og starfsþjálfun, sem haft hefði í för með sér 
hækkun hjá föstum kennara viðkomandi skóla um þrjá eða fleiri launaflokka, 

kemur í stað ofangreindra viðbóta: 

a) 15.33%. 
b) 23.00%. 

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

4. gr. 
Orlofsfé er innifalið í greiðslum samkvæmt 2. gr. 

ð. EP. 
Frá 1. janúar 1971 greiðist öll kennsla, sem ekki er innt af hendi af föstum 

kennurum viðkomandi skóla, með stundakennarakaupi, sbr. b-lið 2. gr. 

6. gr. 

Kennari, settur eða skipaður í hluta af stöðu, sem kennir samkvæmt stunda- 

skrá fleiri stundir en nemur kennsluskyldu sinni, þó ekki umfram kennsluskyldu 
fullrar stöðu á viðkomandi skólastigi, fær viðbótargreiðslur beint úr ríkissjóði. Við- 

bót þessi greiðist, eftir því sem við á, allt árið með föstum launum kennarans og 

reiknast mánaðarlega á eftirfarandi hátt 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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þar sem: 

a = Fjöldi kennslustunda á mánuði umfram kennsluskvidu samkvæmt ráðn- 

ingu og reglum um afslátt af kennsluskyldu. 
b =- Föst mánaðarlaun samkvæmt ráðningu. 

c = Fjöldi skyldukennslustunda á mánuði miðað við ráðningu í fulla stöðu án 
afsláttar. 

d == Ráðningarhlutfall kennara. 

Um greiðslur fyrir áðurgreinda ankakennslu og aðra aukakennslu þessara 
kennara, þar með greiðslur í veikindaforföllum, fer að öðru leyti eftir reglum um 

greiðslur fyrir aukakennslu kennara í fullri stöðu. 
Ákvæði þessarar greinar gilda frá 1. september 1970. 

7. gr. 
Stjórnskipaðir prófdómendur skulu hafa sama tímakaup og stundakennarar 

skólanna, er þeir starfa við. Greiða skal fyrir hverja klukkustund prófdómara- 
starfs eins og fyrir eina kennslustund. 

S. gr. 
Auglýsing nr. 252/1968 um laun stundakennara er hér með úr gildi felld, 

Í menntamálaráðuneytinu, 29. janúar 1971. 

Gvlfi Þ. Gíslason. 

Birgir Thorlacius. 

Nr. 26. 28. janúar 1971. 

REGLUGERÐ 

um rekstrarkostnað skóla. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Ríkissjóður og sveitarfélög greiða rekstrarkostnað barna- og sagnfræðastigsskóla 

samkvæmt því, er segir í lögum nr. 49/1967, um skólakostnað, og eftir því, sem 
nánar er kveðið á um í reglugerð þessari. Sveitarfélög sjá um útborgun slíks kostn- 
aðar, annars en fastra launa skólastjóra, fastra launa kennara og annarra starfs- 
manna, sem menntamálaráðuneytið ræður, setur eða skipar. Laun stjórnskipaðra 
prófdómenda greiðast beint úr ríkissjóði svo og þóknun til skólastjóra vegna tví- 
og þrísetningar. Einnig greiðast beint úr ríkissjóði laun námsstjóra og námseftirlits- 
manna, er ráðuneytið ræður, setur, eða skipar, svo og laun ráðskvenna í heimavist- 
um skyldunáms, enda séu ráðningarkjör þeirra samþykkt af ráðuneytinu. 

2. gr. 
Ríkissjóður endurgreiðir sveilarfélögum útlagðan launakostnað vegna kennslu 

og annarra starfa, mánaðarlega eftir á, á starfstíma skóla eltir því sem nánar er 
kveðið á um í reglugerð þessari. Greiðslur fara fram með þeim hætti, að mánaðar- 
greiðslur eru miðaðar við áætlun skólanefndar og skólastjóra fyrir viðkomandi skóla-
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ár, samþykkta af sveitarstjórn og menntamálaráðuneyti. Mánaðargreiðslur breytast 

með breytingum á launum. Greiðslur sveitarfélaga umfram þá áætlun annars vegar 
og ofgreiðslur ríkissjóðs hins vegar skulu gerðar upp við áramót og að liðnu skóla- 
ári. Þegar fyrir leggja mánaðarleg uppgjör þessa kostnaðar í formi, er áður hefur 
verið samþykkt af ráðuneytinu, skal endurgreitt mánaðarlega á grundvelli þeirra. 

Annan rekstrarkostnað skóla, sem ríkissjóður tekur þátt í skv. lögum nr. 
49/1967, mm skólakostnað, endurgreiðir hann sveitarfélögum eftir á, að fengnum 
og endurskoðuðum reikningum eftir nánari ákvæðum í reglugerð þessari. 

  

H. KAFLI 

Um launakostnað. 

3. gr. 
Mánaðarleg endurgreiðsla launakostnaðar er vegna: 

a) Kennslu fastra kennara umfram skyldukennslu, sé sú kennsla ekki greidd beint 

úr ríkissjóði. 
b) Kennslu stundakennara. 
ce) Heimavinnu samkvæmt samningi fyrir leiðréttingu skriflegra verkefna, á meðan 

slíkir samningar eru í gildi. 
d) Vörzlu í kaffihléum, sé hún greidd með samþykki ráðuneytisins. 
e) Vöræzlu í heimavist. 
f) Álags á skyldukennslu utan takmarka dagvinnutíma. 

g) Eyða í stundaskrá kennara 
h) Forfallakennslu. 
i) Launagreiðslna til annarra en kennara fyrir skrifstofuaðstoð og kaffiumsjón, 

þar sem slíktor umsjónar er ialin þörf, að dómi ráðuneytisins. Skulu þær og 
launakostnaður vegna aðstoðar kennara við skólastjórn, skv. reglum, er ráðu- 
neytið samþykkir, færðar til reiknaðra stunda miðað við stundakennslukaup í 

dagvinnu og starfsmánuði skóla. 
Samanlagður fjöldi reiknaðra stunda samkvæmt þessum lið fari að jafnaði 

ekki fram úr 5% af hámarki reiknaðra stunda samkvæmt a, b, og c liðum 19. 

gr. laga nr. 49/1967, um skólakostnað. 

I) Félagsstarfa í skólum á gagnfræðastigi. Til þessarar starÍsemi má að jafnaði 
verja allt að 2% reiknaðra stunda samkvæmt b og e lið 19. gr. laga nr. 49/1967, 

um skólakostnað. 
k) Verði vegna góðrar skipulagningar í kennslu og annarri starfsemi skóla, sem 

færð er til reiknaðra stunda, afgangur af hámarki reiknaðra stunda, samkvæmt 
b, og c lið 19. gr. laga nr. 49/1967, má með samþykki ráðuneytisins, eða 

þeirra fræðsluyfirvalda er umboð þess hafa, ráðstafa reiknuðum stundum allt 
að þessu hámarki til ýmiss konar námshjálpar, enda sé um skipulagða starfsemi 

z að ræða, og gerð grein fyrir henni Í áætlun samkvæmt 18. gr. laga nr. 49/1967. 

4. gr. 
Endurgreiðsla ríkissjóðs á kennslulaunum og öðrum launum, sem færð eru til 

reiknaðra stunda, og ekki eru greidd beint úr ríkissjóði, er háð hámarksákvæðum 19. 
gr. laga nr. 49/1967. Verði af hálfu mennlamálaráðuneytisins eða með þess sam- 

þykki gerðar breytingar á kennslu, námsefni eða skólahaldi, breytast reglur um há- 
mark reiknaðra stunda til samræmis. Til reiknaðra stunda teljast: 

Kenndar stundir, sbr. o. gr. 
Sjúkrakennsla þ.m.t. talkennsla. 

Eyður í stundaskrám kennara.
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Umsjón í heimavistum. 
Aðstoð við skólastjórn. 
Félagsstörf í gagnfræðastigsskólum, sbr. 3. gr. 
Stundafjöldi, sem varið er fil starfa í bágu skóla samkvæmt k-lið 3. gr. 
Kostnaður, sem færður er til reiknaðra stunda samkvæmt samningi milli mennta- 

málaráðuneytisins og viðkomandi sveitarfélags (sveitarfélaga) vegna stjórnar 
fræðslumála í viðkomandi fræðsluhéraði. 

Kostnaður, er stafar af sérstökum heimildum, er ráðuneytið veitir. Slíkar heim- 

ildir skulu ætíð veittar skriflega. 

  

5. gr. 
Hámark kenndra stunda, sem ríkissjóður endurgreiðir á viku á hverja fullskip- 

aða Þekkjardeild í barna- og gagnfræðastigsskólum, er sem hér segir: 

45 mín. 40 mín. 
kennslust. kennslust. 

T Ára 20... FIRIR 20 

8 — FE FIRIR 22 

9 — FRI FR 26 

10 — AAA 31 
Il — BI 3ð 
12 — SIÐI BI 37 
13 = 30 39 
14 ARA 37 41 
15 — FI 37 41 
16 — 2... 97 41 

Til viðbótar þessum stundafjölda kemur sá stundafjöldi, sem varið er til sund- 

náms, svo og stundafjöldi vegna malreiðslukennslu á gagnfræðastigi. 

Sé stundafjöldi á kennslumánuði hærri en venjuleg námsskrá fyrir 9 mánaða 
barna- og gagnfræðastigsskóla segir til um, vegna styttra skólaárs, eða víxlkennslu 
bekkja, hækkar endurgreiddur stundafjöldi á mánnðdi, sem nemur aukinni kennslu- 

þörf, til þess að nemendur fái tilskilda kennslu. Veiti skóli verknámskennslu eða 
aðra kennslu, er hefur í för með sér nauðsynlega deildaskiptingu umfram það, 
að kennslustundir í óskiptri, fullskipaðri bekkjardeild séu 20 fleiri en nemenda- 

stundir á mánuði, hækkar stundafjöldi sem nemur aukinni kennsluþörf. Þó má 

ekki að jafnaði hafa færri en 12 nemendur í sérkennslutíma í einstökum bekkjar- 

deildum. Til skiptigreina teljast í þessu sambandi m. a. handavinna, matreiðsla, sund 
og leikfimi. 

Í sérskólum fyrir börn, sem ekki eisa samleið með öðrum í námi, endurgreiðir 

ríkissjóður allt að 30 kenndar stundir á kennsluviku á hverja 12 nemendur. Sé um 
heimavistarskóla að ræða fyrir slíka nemendur, er auk þess heimilt að verja allt 

að tveimur stundum á nemanda á viku til námshjálpar í þessum skólum. 

IH. KAFLI 

Um fjarlægðarkostnað. 

6. gr. 
æftirfarandi reglur gilda um þátitöku ríkissjóðs í aksturskostnaði sveitarfélaga 

vegna skólasóknar skyldunámsnemenda og í öðrum tilkostnaði, er komið getur í stað 

akstnrskostnaðar.
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a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Þeir nemendur einir koma til greina, er lengri skólaleið eiga en 1500 metra. 

Skólaleið er eðlileg, greiðfær gönguleið frá heimili nemanda að skóla. 
Þátttaka ríkissjóðs í aksturskostnaði er að hámarki miðuð við 60 km aksturs- 
leið nemanda á dag. Ákstursleið nemanda er sú leið, sem farin er með bifreið 

þeirri, er nemandi notar í skipulögðum skólaakstri. Miðað skal við, að aksturs- 
tími hvers nemanda sé ekki lengri en 90 mín. hvern skóladag að jafnaði, miðað 
við venjulegar akstursaðstæður. 
Þar sem hægt er að nýta strætisvagna eða áætlunarbifreiðir þannig að daglegur 
biðtími nemenda sé ekki lengri en 90 min. hvern skóladag að jafnaði, endur- 
greiðir ríkissjóður sveitarfélagi helming kostnaðar þess. Þurfi slíkt sveitarfélag 
að dómi ráðuneytisins að skipuleggja sérstakan akstur vegna sumra nemenda, 
endurgreiðir ríkissjóður einnig helming þess kostnaðar. 
Sé ekki hægt að nýta strætisvagna eða áætlunarbifreiðir, en skólasókn nemenda 
háð akstri hvern skóladag, eða einhverjum þeirra valkosta, sem taldir eru í e. 2 
til e. 6, úrskurðar ráðuneytið, óski sveitarfélög þess, ákveðið ríkisframlag á nem- 
anda hvern. Þetta ríkisframlag er margfeldi af skóladögum nemanda, skólaleið 
hans allt að 30 km og alll að 8 króna grunnupphæð miðað við verðlag á sér- 
leyfisakstri í október 1970. Þessi grunnupphæð breytist hlutfallslega með breyt- 
ingum á sérleyfistöxtum póst- og símamálastjórnar. Stefnt skal að því, að 
aksturskostnaður eða annar kostnaður, er í hans stað getur komið, sbr. lið e, 2 

til e, 6, hér á eftir, sé að fullu endurgreiddur úr tikissjóði, sparist við það 

heimavist við sameiginlegan skóla tveggja eða fleiri sveitarfélaga, enda sé að 
dómi ráðuneytisins nyit sú skipan mála, er leysir fjarlægðarmál nemenda á 
sem hagstæðastan hátt. 
Náist samkomulag um framlag ríkissjóðs samkvæmt reglum d liðar, er skóla- 
nefnd — í umboði sveitarstjórna — heimilt að ráðstafa framlaginu til: 

1. Kostnaðar vegna skólaaksturs innan skólahverfis. 
2. Kostnaðar við að koma nemanda í vist í nágrenni skólans. 

3. Kostnaðar við að koma nemanda í vist til skólagöngu utan skólahverfis. 
4. Kostnaðar við að koma nemanda að heimavistarskóla utan skólahverfis. 
5. Kostnaðar við að aka nemanda að skóla utan skólahverfis. 
6. Greiðslu til foreldra til þess að aka nemendum að skóla eða að akstursleið 

skólabifreiðar. 

Skólanefndum — í umboði sveitarstjórna — er heimilt að bjóða foreldrum 
nemenda, sem langa eða erfiða skólaleið eiga, einn þeirra kosta, er ialdir eru 
að framan undir 2—6, en hafa ekki skyldu til þess að skipuleggja akstur hans 
vegna, verði sá kostnaður hærri en kostnaður vegna einhvers valkostar 2--6 
hér að framan, enda sé að dóri ráðuneytisins tryggt, að nemandi fái jafngóða 
kennslu og ef skipulagður hefði verið skólaakstur hans vegna. Þar sem svo 
stendur á að vista verður nemendur sveitarfélags til skólagöngu vegna þess 

að ekki getur verið um akstur að ræða, endurgreiðir ríkissjóður sveitarfélagi 

nauðsynlegan kostnað þess, allt að hámarki fjarlægðarkostnaðar samkvæmt d-lið. 

Óski sveitarfélag — eða sveitarfélög —, er hafa skipulagðan akstur að skóla, 
ekki að fá fast ríkisframlag samkvæmt d-lið, endurgreiðir ríkissjóður 85% af 
aksturskostnaði miðað við sóða skipulagningu, samþykkta af ráðuneytinu og 
opinbert útboð á akstri. Til viðmiðunar um hvaða tilboðum beri að taka, lætur 

ráðuneytið sveitarfélögum í té leiðbeinandi tillögur um aksturstaxta á ekinn 
kílómetra fyrir mismunandi bifreiðagerðir. 
Sé heimavist við skóla, endurgreiðir ríkissjóður sveitarfélagi 85% af kostnaði 
þess vegna aksturs nemenda að heimili þeirra um helgar. Eigi nemendur, einn
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eða fleiri, langa og erfiða heimleið, og eigi þeir að mæta í skóla eftir helgi, skal 
skólanefnd -- í umboði sveitarfélag: heimilt að bjóða aðstandendum um- 
sjón með nemendum yfir helgina, ella sjái aðstandendur sjálfir um flutning 

nemendanna. 

IV. KAFLI 

Um annan rekstrarkostnað. 

7. gr. 
Annan endurkræfan rekstrarkostnað skóla endurgreiðir ríkissjóður samkvæmt 

lögum nr. 49/1967, um skólakostnað, að fengnum og úrskurðuðum reikningum skól- 
anna. Menntamálaráðuneytið lætur gera eyðublöð undir uppgjör þessi og sendir 
sveitarfélögum. 

8. gr. 
Viðhaldskostnað skólahúsa, viðhald og endurnýjun tækja og búnaðar svo og 

húsaleigu endurgreiðir ríkissjóður að hálfu í skólum án heimavistar. 

Í skólum með heimavist (heimavistarskólum), sem byggðir eru samkvæmt eldri 
ákvæðum um stofnkostnað, endurgreiðir ríkissjóður kostnað þennan að þrem fjórðu 
hlutum. Í skólum, sem byggðir eru samkvæmt normi reglugerðar nr. 159/1969, sbr. 
lög nr. 49/1967, skal kostnaði þessum skipt í sama hlutfalli og eignarhlutdeild er 

ákveðin í samningi aðila um byggingu skólanna. 
Við bá skóla. þar sem heimavist er ekki starfandi, en að dómi ráðuneytisins er 

nauðsyn að hafa gæzlu með nemendum í biðtíma, greiðir ríkissjóður samþykktan 
sæzlukostnað. 

9. gr. 
Laun aðstoðarstúlkna í heimavistum við skyldunámsskóla endurgreiðir ríkis. 

sjóður með öðrum kostnaði, að fengnum og úrskurðuðum reikningum. Á sama hátt 
greiðir ríkissjóður launakostnað vegna matseldar við skóla, þar sem, að dómi ráðu- 
neytis, verður að hafa matseld fyrir nemendur, þótt eigi sé þar heimavist. 

10. gr. 
Í skólum fyrir nemendur, sem ekki eiga samleið með öðrum í námi, endurgreiðir 

ríkissjóður auk hlutdeildar sinnar í viðhaldskostnaði húss, tækja og húsaleigu, flutn- 

ingskostnaði og heilbrigðisþjónustu, helming fæðiskostnaðar nemanda, sé starfrækt 

heimavist eða mötuneyti við skólann. 
Einnig endurgreiðir hann sveitarfélagi helming kostnaðar við gæzlu og bjón- 

ustu. Þjónusta skal við það miðuð, að ein starfsstúlka komi á hverja 12 nemendur. 
Sé um fleiri nemendur að ræða, eykst þjónusta hlutfallslega. 

Laun ráðskvenna og aðstoðarstúlkna greiðast eftir sömu reglum og gilda um 
heimavist skyldunámsskóla. Fyrir vörzlustörf kennara í heimavistum þessara skóla 
endurgreiðir ríkissjóður samkvæmt samningum um vörglu í heimavistum annarra 
skyldunámsskóla. Gæzlustörf endurgreiðir ríkissjóður að hálfu á móti sveitarfélös- 
um að fengnum og endurskoðuðum reikningum skólanna og skal miðað við 14. 

launaflokk. 

11. gr. 
Ríkissjóður greiðir heilbrigðisþjónustu og heilsuvernd í öllum barna- og gagn- 

fræðastigsskólum, er falla undir skólakostnaðarlögin, að hálfu á móti sveitarfélögum. 
Heilbrigðisþjónusta, heilbrigðiseftirlit og heilsuvernd sú, sem hér er um að ræða, er: 

Lýsisgjöf í skólum, ljósaböð, heyrnar- og sjónmælingar og sjúkraleikfimi sam- 
kvæmt ákvörðun skólalæknis.
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Störf skólalækna samkvæmt samningi menntamálaráðuneytisins við stéttarfélag 

lækna. 
Önnur heilbrigðisþjónusta og heilsuvernd samkvæmt reglugerð nr. 214/1958, sbr. 

lög nr. 61/1957, um heilsuvernd í skólum, enda sé gerð grein fyrir þeirri þjónusta 
og kostnaði hennar vegna í áætlun um rekstrarkostnað skóla eða fræðsluhéraðs, 
og sá kostnaður samþykktur af sveitarstjórn (um) og ráðuneyti. 

Tanneftirlit og tannviðgerðir skyldunámsnemenda teljast til heilbrigðisþjónustu, 
sem ríkissjóður greiðir að hálfu á móti sveitarfélögum, þó ekki umfram það, að 
framlag ríkissjóðs sé kr. 500.00 á ári á hvern nemanda í skyldunámi, sem kost á á 
tannviðserðum á vegum skólans og notfærir sér það. Grunnupphæð á nemanda er 
miðuð við verðlag á tannviðgerðum í október 1970, og breytist með taxtabreytingum 
á einföldum tannviðgerðum eða vísitölu fyrir eftirlit og viðgerðir, ef réttari þykir. 

V. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

12. gr. 
Menntamálaráðuneytið hefur umsjón með fjárhagslegri framkvæmd reglugerðar 

þessarar og skulu því sendir reikningar skólanna svo og áætlanir um rekstrarkostu- 
aðinn, sbr. 18. gr. laga nr. 49/1967, um skólakostnað. 

Hlutaðeisandi sveitarfélög annast fjármál og reikningshald skóla, er reglugerð 
þessi tekur til, en falið geta þau fræðsluráði (skólanefnd), skólastjóra eða sérstökum 
reikningshaldara að hafa á hendi reikningshald í umboði sínu, en val hans er þó ætið 
háð samþykki menntamálaráðuneytisins. Reikningar skóla skulu endurskoðaðir á 
sama hátt og reikningar hlutaðeigandi sveitarfélaga... Þar sem fleiri en eitt sveitar- 
félag standa að skóla, skulu oddvitar viðkomandi sveitarfélaga endurskoða og stað- 
festa reikningana. Þar sem fræðsluskrifstofur eru starfandi samkvæmt samningi 
milli menntamálaráðuneytisins og viðkomandi sveitarfélaga, fara þær með stjórn 

fræðslumála og fjármál eftir því sem nánar er ákveðið í samningi aðila. 

13. gr. 
Víkja má frá hámarksákvæðum um reiknaðar stundir, er ríkissjóður greiðir fyrir 

skóla eða skólahverfi, sé ekki innan þeirra hægt að ná tilskilinni kennslu fyrir það 
skólastig, nauðsynlegri eða umsaminni umsjón í heimavist eða umsjón vegna félags- 
starfsemi nemenda á gagnfræðastigi. Slík frávik, þar sem hámarksákvæði eiga ekki 
við, skulu úrskurðuð til eins árs í senn, eða fleiri ára, ef sérstakar ástæður eru fyrir 

hendi. Skylt er sveitarfélögum að sjá til þess, að umsóknir um slík frávik berist svo 
tímanlega, að úrskurður geti legið fyrir mánuði áður en kennsla hefst í byrjun 
skólaárs. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 49/1967, um skóla- 
kostnað, öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 28. janúar 1971. 

Gvlfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius.



Nr. 27. 72 23. febrúar 1971. 

AUGLÝSING 

um fyrirframinnheimtu opinberra gjalda. 

Samkvæmt heimild í 1. gr. laga nr. 3 23. febrúar 1971 um fyrirframinnheimtu 
opinberra gjalda ákveður ráðuneytið, að innheimta megi á fyrstu 6 mánuðum árs- 
ins 1971 allt að 60% af opinberum gjöldum ársins 1970 sem fyrirframgreiðslu á 
slíkum gjöldum, sem álögð verða 1971. 

Fjármálaráðuneytið, 23. febrúar 1971. 

Magnús Jónsson. 0 

Jón Sigurðsson. 

Nr. 28. . 12. febrúar 1971. 

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. janúar 1971 verið ákveðinn sem hér segir: 

Fávitahæli ríkisins, Kópavogi ......0..0.000 000. kr. 650.00 

Barnaheimili Templara, fávitahæli, Skálatúni ......... — 500.00 
Vistheimilið Sólheimar, fávitahæli, Hverakoti, Árnessýslu — 510.00 
Barnaheimilið Tjaldanes, fávitahæli, Mosfellshr. ...... — 5980.00 
Dagheimili Styrktarfélags vangefinna, Lyngási, Reykja- 

vík, og dagvistardeildir fávita ..................... — 390.00 
Vistheimilið Sólborg, Akureyri 20.20.0002... — 550.00 

Í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 12. febrúar 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson, 

Jón Ingimarsson, 

  

Stjórnartíðindi B 4, nr. 25—28. Útgáfudagur 26. febrúar 1971.



  
STJÓRNARTÍÐINDI B 5 — 1971 

1. marz 1971. 13 Nr. 29. 

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 féllu úr gildi 31. desember 1970, eru um málsmeðferð gerðar þessar breytingar 

á reglugerð nr. 159/1962: 

1. Tímabil það, er sáttasemjari ríkisins hefur kjaradeiluna tl meðferðar, fram- 
lengist til 8. marz 1971. 

2. Hafi samningar ekki tekizt fyrir 9. marz 1971, tekur Kjaradómur kjaradeil- 
una til meðferðar, og skal hann hafa lagt dóm á ágreiningsefni fyrir 1. april 

1971. 

Reglugerð þessi, sem seit er samkvæmt lögum nr. 55/1969, öðlast þegar gildi og 

birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld 

reglugerð nr. 292, 30. des. 1970. 

Félagsmálaráðuneytið, Í. marz 1971. 

Emil Jónsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 

  

Stjórnartíðindi B 5, nr. 29. Útgáfudagur 1. marz 1971. 
B 10 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



STJÓRNARTÍÐINDI B 6 — 1971 

Nr. 30. 74 29. janúar 1971. 

SAMÞYKKEIR 

fyrir Alþýðubankann h.f. 

I KAFLI 

HEITI FÉLAGSINS, HEIMILISFANG OG HLUTVERK 

1. gr. 
Félagið heilir Alþyðubankinn h.f., og er það nefnt Alþýðubankinn í samþykkt- 

um þessum. 
Félagið er stofnað fyrir frumkvæði ábyrgðarmanna Sparisjóðs alþýðu, sam- 

kvæmt heimild í lögum nr. 71/1970 um Alþýðubankann h.f. Tekur félagið við öll- 
um eignum, skuldum og ábyrgðum Sparisjóðs alþýðu og starfsemi hans og kemur 
að öllu leyti í hans stað, enda hafa ábyrgðarmenn sparisjóðsins á fundi sínum hinn 
12. nóvember 1970 samþykkt eignayfirfærsluna. 

2. gr. 
Heimili Alþýðubankans, aðalskrifstofa og varnarþing er í Reykjavík. Auk aðal- 

skrifstofunnar getur stjórn félagsins, er nefnist bankaráð í samþykktum þessum, 
ákveðið að setja á stofn umboðsskrifstofur og útibú. 
nn vn rr A 

3. gr. 
Hlutverk félagsins er að starfrækja banka, er hafi það sérstaklega að markmiði 

að efla menningarlega og félagslega starfsemi verkalýðshreyfingarinnar og treysta 
atvinnuöryggi launafólks á Íslandi. 

II. KAFLI 
UM HLUTAFÉ ALÞÝÐUBANKANS 

4. gr. 
Hlutafé Alþýðubankans er kr. 40 000 000.00. Hluthafafundur gelur ákveðið að 

auka hlutaféð eftir sömu reglum og gilda um breytingar á samþykktum félagsins, 
sbr. 34. grein. Hluthafar hafa forgangsréll Hl hlutafjárauka að tiltölu við hluta- 

fjáreign sína í félaginu innan tímamarka, sem greind verði í samþykkt um aukn- 
ingu hlutafjár. Nú neyta hluthafar ekki forkaupsréttar síns í samræmi við hluta- 
fjáreign sína og eru þá aukningarhlutabréfin boðin öðrum hluthöfum til kaups innan 
ákveðinna tímamarka, og að þeim frágengnum, aðilum, sem ekki eru hluthafar, en 

geta verið það — allt samkvæmt nánari fyrirmælum félagsstjórnar, en þó má aldrei 
ráðstafa aukningarhlutabréfum á þann veg, að í bág fari við ákvæði 5. greinar, að 
verkalýðsfélög innan ASÍ skuli alltaf eiga a. m. k. 60% alls hlutafjársins 

Innborgað hlu!fafé er kr. 10.060 000.00 (sú fjárhæð, sem greidd er á stofn- 
fundi). 

Hlutaféð er allt jafn rétthátt. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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5. gr. 
Hlutabréfin hljóða á nafn. 
Hlutabréfin eru að nafnverði kr. 1000.00, kr. 5 000.00 og kr. 10000.00, sam- 

kvæmt ákvörðun félagsstjórnar. 
Ábyrgðarmenn Sparisjóðs alþýðu hafa forgangsrétt til að skrifa sig fyrir hlut- 

um í félaginu, er nemi alit að tifaldri upphæð hluta þeirra í heildarábyrgðarfé Spari- 
sjóðs alþýðu, samanber 2. gr. laga um Alþýðubankann h.f. nr. 71/1970. . 

Hlutafjársöfnun hefur farið fram með þeim hætti, að Alþýðusamband Íslands 
hefur átt þess kost að skrifa sig fyrir kr. 4 000 000.00 og hvert verkalýðsfélag innan 
ASÍ hefur átt þess kost að skrifa sig fyrir þeirri hlutafjárhæð, sem svarar til eins 
þúsund króna hlutabréfs fyrir hvern virkan meðlim verkalýðsfélagsins. Hvert verka- 
lyðsfélag má láta frá sér ll einstakra félagsmanna sinna stofnhlutafé með þeim 
takmörkunum, að verkalýðsfélögin eigi sjálf aldrei minna en 60% allra útgefinna 
hlutabréfa. Stjórn hlutafélagsins ber að sjá um, að þetta hlutfall raskist ekki og þarf 
leyfi hennar til að afhenda stofnhlutabréf og til framsals á hverju hlutabréfi. Al- 
þýðusamband Íslands, verkalýðsfélög innan þess, einstakir félagsmenn þeirra og 
ábyrgðarmenn Sparisjóðs alþýðu hafa lagt fram sem hlutafé kr. 40 000 000.00 — 
fjörutíu milljónir króna. 

Ógreitt hlutafé er kræft, þegar hluthafafundur ákveður. Ef aðili, sem skráð hefur 
sig fyrir hlutafé í Alþýðubankanum, greiðir ekki hlutaféð samkvæmt tímaákvörðun 
hluthafafundar, missir hann þann rétt sem hlutafjáráskriftin veitti honum. 

Arðmiðar skulu fylgja hverju hlutabréfi. 
Réttur til arðs fellur niður, ef hans er ekki vitjað innan 3 ára frá gjalddags 

og rennur hann þá í varasjóð bankans. 
Hlutabréf skulu númeruð í framhaldandi töluröð. 

6. gr. 
Halda skal skrá um hlutabréf og skal þar greina: 

1) útgáfudag hlutabréfs, 
2) nafnverð þess og númer, 
3) ef hlutabréf hefur verið ónýtt með dómi eða öðrum hætti, 

4) til handa hverjum hlutabréfið var gefið út, svo og síðari aðilaskipti. 

Í. gr. 
Nú vill hluthafi selja hlutabréf sitt. Skal hann þá tilkynna það bankaráði og 

tilgreina söluverð og skilmála og væntanlegan kaupanda, ef því er að skipta. Félagið 
á forkaupsrétt að fölu hlutabréfi, að því marki, sem lög heimila, eða 10%. Að hluta- 
félaginu sjálfu frágengnu má selja föl hlutabréf með samþykki félagsstjórnar og 
eftirfarandi skilyrðum: Verkalýðsfélögin eiga forkaupsrétt að fölum hlutabréfum 
að réttri tiltölu við hlutafjáreign, ef slíkri skiptingu verður við komið, en ella ræður 

félagsstjórn hvaða verkalýðsfélagi er selt. Að verkalýðsfélögunum frágengnum á 

Alþýðusamband Íslands forkaupsrétt að fölum hlutabréfum. Ef ASÍ vill ckki kaupa, 
má bjóða föl hlutabréf meðlimum verkalýðsfélaganna til kaups í þeirri röð, að fyrst 

skal hluthafi bjóða þau innan síns verkalýðsfélags og síðan innan annarra verka- 

lýðsfélaga. Ef enginn framangreindra aðila vill neyta forkaupsréttar síns, má bjóða 
föl hlutabréf öðrum hluthöfum og að beim frágsengnum öðrum aðilum, sem geta 
verið hluthafar. 

Þegar stjórn félagsins samþykkir framsal á hlutabréfi samkvæmt þessari grein, 
skal hún gæta þess, að ákvæði 5. greinar um eignarhlutfall verkalýðsfélaganna af 
heildarhlutafénu raskist ekki.
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8. gr. 
Eigandaskipti að hlutabréfum taka eigi gildi gagnvart félaginu, fyrr en banka- 

ráðið hefur staðfest aðilaskiptin með áritun sinni á hlutabréfið. 
Nú verða eigandaskipti að hiutabréfi fyrir lögerfð og nægir þá að tilkynna nafn 

hins nyja eiganda til bankaráðsins, er lætur þess getið í hluthafaskrá. 
Veðsetning hlutabréfa er óheimil. 

9. gr. 
Alþýðubankinn má eigi veita lán gegn tryggingu í hlutabréfum sjálfs sín. 

10. gr. 
Nú glatast hlutabréí, stofn eða arðmiði, sem því fylgir, og gefur bankaráðið 

þá úti nytt hlutabréf, stofn eða arðmiða, er eigandi hefur fengið ógildingardóm 
yfir hinu glataða skjali. 

Nú skemmist hlutabréf, stofn eða arðmiði, en orkar þó ekki tvímælis um tölu 
þess eða efni. Getur bankaráðið þá gefið út til aðila á hans kostnað nýtt skjal í stað- 
inn, enda skili hann hinu skemmda skjali. 

11. gr. 
Enginn hluthafi ábyrgist skuldir bankans umfram nafnverð hlutabréfa sinna. 

Þessi ákvæði verður ekki breytt né fellt niður með neinum ályktunum hluthafa- 
fundar. 

II. KAFLI 

UM STARFSEMI ALÞÝÐUBANKANS 

12. gr. 
Bankinn rekur hvers konar bankastarfsemi, svo sem: 

1) Að taka við innlögum með sparisjóðskjörum og á hlaupareikning. 
2) Að kaupa og selja vixla, tékka og aðrar ávísanir. 
3) Að veita lán gegn ábyrgð bæjar-, sýslu- og hreppsfélaga, að áskildu samþykki 

æðri stjórnvalda. 
4) Að veita lán gegn veði eða sjálfskuldarábyrgð. 
ö) Að kaupa og selja skuldabréf ríkis, bæjar- og sveitarfélaga eða önnur trygg og 

auðseljanleg verðbréf. Hlutabréf má bankinn ekki kaupa og selja nema í um- 
boði annarra. 

6) Að geyma verðmæta muni gegn endurgjaldi. 

13. gr. 
Alþýðubankinn hefur sparisjóðsréttindi og nýtur í hvívetna sömu réttinda sem 

Landsbanka Íslands eru veitt í 18., 19., 21. og 23. gr. laga nr. 11 frá 29. marz 1961. 
Hann skal eiga að minnsta kosti sem svarar 15% af innlánsfé með sparisjóðskjörum 
í tryggum og auðseldum verðbréfum, bankavaxtabréfum Landsbanka Íslands eða 
öðrum jafntryggum verðbréfum. Verðbréfaeign þessa skal hækka upp í allt að 20%, 
ef viðskiptaráðherra, að fengnum tillögum bankans, telur þess þörf. Í stað verðbréfa 

má koma inneign í Seðlabankanum. 

IV. KAFLI 

STJÓRN ALÞÝÐUBANKANS 

14. gr. 

Með stjórn Alþýðubankans fara: 
a) Hluthafafundir. 

b) Bankaráð. 

c) Bankastjóri (bankastjórar).
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A. Hluthafafundir. 

15. gr. 
Hluthafafundir fara með málefni Alþýðubankans samkvæmt fyrirmælum, sem 

hér fara á eftir. 

16. gr. 
Aðalfund skal halda í aprílmánuði ár hvert. Skal til hans boðað með auglýs- 

ingu, er birt sé í Lögbirtingablaðinu með 4 vikna fyrirvara hið skemmsta, talið frá 
birtingu fundarboðs. Enn fremur skal birta fundarboð með viku fyrirvara hið 
skemmsta í útvarpi og dagblöðum og sé þar greint hvenær og hvar skuli afhenda 
aðgöngumiða og atkvæðaseðla til fundar, og skal afhending fara fram þrjá síðustu 
daga fyrir fundardag svo og á fundardesi eftir nánari ákvörðun bankaráðs. 

Aukafundi skal halda eftir ákvörðun hluthafafunda eða bankaráðs og skal boða 
þá með sama hætti sem aðalfund, en viku fyrirvari er þó nægur, ef bankaráð telur 
þörf fundarhalds svo skjótlega. Bankaráði er skylt að boða til aukafundar, ef hlut- 

hafar, sem ráða yfir fimmtungi hlutafjár, krefjast þess skriflega og greina fundar- 
efni, enda fer þá um fundarboðun eins og segir í næsta málslið á undan. Bankaráð 
boðar bl fundar og undirbýr þá ásamt bankastjóra. 

17. gr. 
Í fundarboði skal greina dagskrá fundar, og má þar greiða atkvæði um þau 

mál ein, sem þar getur, svo og breytingartillögur við þau. 
Nú óska hluthafar, að tiltekin tillaga sé tekin til meðferðar á hluthafafundi og 

er þá skylt að gera það, ef tilmælin koma frá hluthöfum eða umboðsmönnum þeirra, 
sem fara með eigi minna hlutafé en nemur 1 000 000.00 króna, enda beri tilmælin 

bankaráði viku fyrir fundinn hið skemmsta. Tilkynna skal hluthöfum almennt um 
tillögu bessa, eftir því sem föns eru á. 

18. gr. 
Á dagskrá aðalfundar skal taka þessi mál tl afgreiðslu: 

1) Skýrslu bankaráðs um starfsemi bankans fyrir síðastliðið starfsár. 

2) Endurskoðaða reikninga bankans fyrir síðasliðið reikninsgsár. 

3) Tillöen nm kvittun tl bankastjóra og bankaráðs fyrir reikningsskil. 
1) su bankaráðs, sbr. 23. gr. 

5) su endurskoðenda, sbr. 31. gr. 

6) Ákvörðun um þóknun til bankaráðs og endurskoðenda fyrir næsta kjörtímabil. 
7) Ákvörðun um greiðslu arðs, sbr. 33. er. 

19. gr. 
Hluthafafundur kýs fundarstjóra, en hann tilnefnir fundarritara með samþykki 

fundarins. Fundarstjóri stýrir fundi og sker úr öllum atriðum, sem fundarhald 
varðar. 

Þá er fundarserð hefur verið lesin upp og samþykkt, skal fundarstjóri undir- 
rita hana ásamt ritara. 

Aðalfundi er heimilt að setja sérstök fundarsköp um fundi hluthafa. 

  

    

. 20. gr. 
A hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverjum 1 000.00 krónum í hlutafé. 

A. hluthafafundum ræður afl atkvæða, nema öðruvísi sé mælt í samþykktum 
þessum eða landslögum. Ef tillaga fær jafnmörg atkvæði með og móti, telst hún 
fallin. Ef tveir menn fá jafnmörg alkvæði, begar kjósa skal menn tl starfa fyrir 

bankann, skal hlutkesti ráða. 

Samþykki allra hluthafa þarf til að ráða Hl lykta málefnum þeim er greinir 
í 31. gr. 2. mer. a-f stafliða hlutafélagslaganna nr. 77/1921. 
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21. gr. 
Stofnfundur gengur frá reglugerð, sem AN skiptaráðuneytið staðfestir, um nánari 

stjórn bankans og starfrækslu hans. Breytingar á reglugerðinni má ekki gera, nema 
á aðalfundi, enda staðfesti ráðherra þær 

22. gr. 
Hver hluthafi sem hvasst neyta atkvæðaréttar síns á hluthafafundi, skal vitja 

aðgöngumiða innan frosts, sem tilgreindur er í fundarboði og á þeim stað, sem þar 
er tiltekinn og gera nei fyrir atkvæðarétti sínum. Á aðgöngumiða skal greinda 
hve mörg atkvæði viðkomandi hafi á fundinum. Heimilt er hluthafa að gefa öðr- 

um hluthöfmn umboð Hl að sækja fund fyrir sína hönd og fara þar með atkvæði 
sín. Heimildir hl að sækja hluthafafund fyrir hönd einhvers hluthafa, ber að sanna, 
er aðgöngumiða að fundinum er vijtað. 

  

B. Bankaráðið. 

23. gr. 
Aðalfundur hluthafa kýs ár hvert úr sínum hópi bundinni kosningu 5 menn í 

bankaráð og jafnmarga til vara. Skulu bankaráðsmenn vera búsettir í Reykjavík og 

svo nálægi Beykj avik að þeim sé auðvelt að sækja fundi bankaráðs, hvenær sem er. 

Bankaráðsmeun skulu vera lögráða, fjár síns ráðandi og hafa óflekkað mannorð. 

Bankaráðsmenn mega ekki samtímis eiga sæti í stjórn annarra lána- eða banka- 
stofnana né vera slarfsmenn þeirra. 

94. gr. 

Bankaráð kýs sér formann og varaformann úr sínum hópi. Varaformaður gegnir 

störfum formanns í forföllum hans. 
"ormaður kveður bankaráð til fuda og stýrir þeim. Reglulega fundi skal halda 

eigi sjaldnar en tvisvar í mánuði hverjum. 

Aukafundi skal halda, begar formaður eða meirihluti bankaráðs eða bankastjóri 
telja þess þörf. 

Fundi bankaráðs skal halda í Reykjavík. Eru því aðeins lögmætir, að mættir 
séu 5 Þbankaráðsmenn á fundi, aðalmenn og/eða varamenn þeirra. Afl atkvæða 

ræður úrslitum, nema öðruvísi sé fyrir mælt í samþykktum þessum eða öðrum lög- 
mætum fyrirmælum. Séu atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns. Bankaráðið setur 

sér að öðru leyti fundarsköp. 

25. gr. 
Bankaráðið hefur æðstu forstöðu Alþýðubankans, nema þar sem öðruvísi er 

kveðið í sambykktum. 

Því ber hess vegna: 

1) Að ráða bankastj „ ákveða honum laun og ráðningarkjör, setja honum erindis- 

bréf og veita honum lausn. 
2) Að koma fram fyrir hönd bankans fyrir dómstólum, gagnvart stjórnvöldum og 

Þriðja manni. 
3) Að segja fyrir um og hafa eftirlit með starfrækslu bankans, þar á meðal ásamt 

bankastjóra að ákveða forvöxtu, innlánsvöxtu og útlánsvöxtu bankans að svo 

miklu leyti, sem slíkt er ekki Iögbundið eða ákveðið af stjórn Seðlabankans, 

svo og að ákveða aðra bóknun. er bankinn tekur fyrir þjónustu sína. 

ja með sambykki bankastjóra, hvar bankinn skuli hafa útibú og um- 

fstofur, hve útibúi os umboðsskrifstofu skuli fengið mikið fé til um- 

„og ráða forstjóra útibúa og umboðsskrifslofa, ákveða ráningarkjör þeirra, 
a þeim erindisbréf og veita þeim lausn. 
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5) Að hafa eftirlit með því, að endurskoðendur ræki störf sín sómasamlega. 

6) Að ráða aðalbókara og Aðalgjaldkera bankans og setja beim starfsreglur, svo 
og veita þeim lausn frá störfum og ákveða tryggingu þá, er gjaldkeri skuli setja, 

allt að fengnum tillögum og samþykki bankastjóra. 
7) Að ákveða tölu starfsmanna bankans og setja reglur um laun þeirra. 

8) Að skera úr ágreiningi, er koma kynni upp milli bankastjóra og starfsmanna 
bankans. 

9) Að taka ákvarðanir um eftirgjöf skulda, án gjaldþrotaskipta skuldunautanna, 
að fengnum tillögum bankastjóra. 

10) Að seta reglur, að fengnum tillögum bankastjóra, um bað, hvort og hvernig 

aðrir starfsmenn bankans megi binda hann ásamt bankastjóra með undirskrift 

sinni, svo og að ákveða hverjir starfsmenn bankans geti skuldbundið hann í til- 
teknum málum með undirskrift sinni. 

11) Að ráða fram úr öðrum málum. sem ekki eru til hluthafafunda eða banka- 
stjóra lögð, og þeim málum, sem hluthafafundir eða bankastjóri skjóta til 
bankaráðsins. 

26. gr. 
Bankaráðsmenn hafa aðgang að öllum bókum bankans og skjölum. 

27. gr. 

Allt það, sem bankaráðið lætur skriflega frá sér fara, skal undirritað af for- 

manni og einum hinna bankaráðsmannannas. Alþýðubankinn ábyrgist allar skuld- 

hindingar, sem bankaráðið undirgengst stöðu sinni samkvæmt fyrir hans hönd. 

C. Bankastjóri (Bankastjórar). 

28. gr. 

Framkvæmdastjóri bankans, sem nefnist bankastjóri, hefur á hendi daglega 

stjórn bankans, í samræmi við reglur þær, sem honum eru eða verða settar af 

bankaráði samkvæmt samþvkktum þessum. 
Bankastjóri má ekki hafa á hendi annað embætti eða sýslan, sem ekki er lög- 

skylt að gegna. nema með samþykki bankaráðsins, ekki reka sjálfur atvinnu eða 

vera Í stjórn atvinnufyrirtækis. 
Hann má ekki vera skuldskevtlur Albýðubankanum né útibúum hans eða um- 

boðsskrifstofum, hvorki sem aðalskuldari né ábyrgðarmaður. 

Bankastjóri ræður alla þá starfsmenn bankans, sem bankaráðinu er eisi sér- 

staklega falið að ráða samkvæmt sambykktum bankans, og segir beim upp. Starfs- 
menn bankans skulu að í iafn: ráðnir með þriggia mánaða uppsagnarfresti 

Nú ákveður bankaráðið, að fleiri en einn bankastjóri skuli vera við bankann, 
tiltekur hbankaráðið þá verkaskiptingu milli beirra. 

      

29. gr. 
Bankaráðið. endurskoðendur, bankastjóri og allir aðrir starfsmenn Albýðu- 

bankans skulu skyldir að gæta fullkominnar þagnarskvldi mn allt bað, er varðar 

hagi bankans og viðskiptamanna hans og þeir fá vilneskju um í starfi sínu í þágu 

bankans. 
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V. KAFLI 

REIKNINGSSKIL, ENDURSKOÐUN, SKIPTING 

TEKJUAFGANGS OG VARASJÓÐUR 

30. gr. 
Reikningsár bankans er almanksárið. Skal ársreikningi lokið fyrir febrúarmán- 

aðarlok en yfirlit yfir hag bankans skal gera mánaðarlega. Yfirlit skal birta í Stjórn- 
artíðindum eftir hverja sex mánuði. 

ðl. gr. 
Aðalfundur hluthafa kýs tvo endurskoðendur, til eins árs í senn, að viðhafðri 

bundinni kosningu. Endurskoðendur skulu vera bókhaldsfróðir menn og leiknir 
í endurskoðun reikninga. Þeir mega ekki vera í þjónustu bankans að öðru leyti. 
Má jafnt kjósa þá úr hópi hluthafa sem utan hans. Þá tilnefnir viðskiptaráðu- 
neytið einn endurskoðanda, að loknum aðalfundi ár hvert, til eins árs í senn. Endur- 

skoðendur skulu rannsaka allt reikningshald og alla reikninga bankans og er þeim 
Jafnan heimil aðgangur að öllum bókum hans og skjölum. Fyrir marzmánaðarlok 

skulu þeir hafa lokið endurskoðun á ársreikningi bankans, og ber þeim þá að af- 

henda hann stjórn bankans, ásamt athugasemdum sínum. 

T síðasta lagi tveimur vikum fyrir aðalfund skal bankastjóri hafa samið svör 

sin við alhugasemdum endurskoðenda, og skulu þan Hggja frammi hluthöfum til 
sýnis ásamt ársreikningi. 

32. gr. 
Ársreikningurinn skal sýna skilmerkilega og ýtarlega tekjur og gjöld bankans, 

eignir hans og skuldir. Með gjöldum skulu taldar hæfilegar afskriftir af fasteign- 
um og lausafjármunum. 

Áður en ársreikningur er gerður, skal bankaráð ákveða hvað lagt skuli til 
hliðar á afskriftarreikningi vegna skulda, sem taldar eru tapaðar, og gera grein fyrir 
bví á aðalfundi, sbr. 18. gr. 2. 11. 

3ð. gr. 
Tekiuafgangi samkvæmt rekstursreikninsi skal varið sem hér segir: 

1) Vinna skal upp eignfært tap frá fyrra ári eða árum. 
2) Þriðjungur tekjnafgangs skal ávallt leggjast í varasjóð. 

3) Ti arðgreiðslu samkvæmt ákvörðun aðalfundar að fengnum tillögum Þbanka- 

ráðs. með beim takmörkunum, sem hér segir: Arð af hlutafé má því aðeins 

greiða, að innborgað hlutafé ásamt varasjóði nemi samtals 5% af samanlögðu 

innlánsfé í bankanum, bæði í hlaupareikningi og sparisjóði. Þegar því marki 

er náð, skal eigi heimilt að greiða hærri arð en sem nemur almennum inn- 

lánsvöxtum af sparifé, unz innborgað hlutafé, ásamt varasjóði, nemur 10% af 

innlánsfénu. Nú er tekjuafgangi óráðstafað vegna framangreindra takmarkana 

á arðgreiðsln, og skal hann þá renna óskiptur í varasjóð. 
4) Til annars samkvæmt ákvörðun aðalfundar að fengnum tillögum bankaráðs. 

Varasjóð má eigi nota fil annars en að vinna upp tap á rekstri bankans eða 
önntrr *5p. er bankinn kann að verða fyrir. 

VI. KAFLI 

UM BREYTINGAR Á SAMÞYKKTUM FÉLAGSINS 

34. gr. 

Samþykktum félagsins má breyta á löglegum aðalfundi félagsins. þar sem stadd- 

ir eru hluthafar, er umráð hafa yfir að minnsta kosti % atkvæða og sé breytingin 
samþykkt með % atkvæða hið minnsta. Hafi eigi verið á fundinum svo margir hlut-
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hafar, en lagabreytingin er samþykkt með % atkvæða hið minnsta, skal halda fund 

aftur innan mánaðar. Skal til hans boðað á venjulegan hátt, og það tekið fram, að 

til fundarins sé boðað af því að eigi hafi verið nægilega margir á hinum fyrri fundi. 

Séu á þeim fundi % greiddra atkvæða með breytingunni, öðlast hún gildi, hvort 

sem margir eða fáir hafa sótt fundinn. 

VII. KAFLI 

UM FÉLAGSSLIT 

35. gr. 

Nú þykir ráðlegt eða nauðsynlegt að slíta félaginu, og fer þá um tillögu þar 
. fs Di 9 Á o a 

að lútandi sem lagabreytingar. Fundur sá, sem samþykkir á löglegan hátt að slíta 

félaginu, kveður og á um, hvernig ráðstafa skuli eignum þess og greiðslu skulda, 

sbr. 39. gr. laga nr. 77/1921, um hlutafélög. 

Framanrituð samþykkt, sem gerð var fyrir Alþýðubankann h.f. á stofnfundi 

bankans 12. desember 1970 staðfestist hér með. 

Viðskiptaráðuneytið, 29. janúar 1971. 

Gylfi Þ. Gíslason. 0 

Lúðvík Gizurarson. 
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REGLUGERÐ 

fyrir Albýðubankann h.f. 

I. KAFLI 

STOFNUN BANKANS OG SKIPULAG 

1. gr. 

Alþýðubankinn hf. er stofnaður fyrir frumkvæði ábyrgðarmanna Sparisjóðs 

alþýðu samkvæmt heimild í lögum nr. 71,/1970 um Alþýðubankann hf. Tekur félagið 

við öllum eignum, skuldum og ábyrgðum Sparisjóðs alþýðu og starfsemi hans og 

kemur í hvívetna í hans stað, enda hafa ábyrgðarmenn sparisjóðsins samþykkt eigna- 

vfirfærsluna á fundi sínum hinn 12. nóvember 1970. Bankinn er hlutafélag og er 

hlutafé hans ákveðið 40 milljónir króna. 

2. gr. 

Með yfirstjórn bankans fer fundur hluthafa, svo sem segir Í samþykktum félags- 

ins, svo og bankaráð, sem kosið er á aðalfundi bankans. Er það skipað 5 aðal- 

mönnum og 5 varamönnum. Bankaráð ræður bankastjóra einn eða fleiri. 

II. KAFLI 
STÖRF BANKANS 

Alþýðubankinn hf. hefur sparisjóðstéttindi og nýtur í hvívetna sömu réllinda 

sem Landsbanka Íslands eru veitt í 18., 19., 21. og 23. grein laga nr. 11 frá 29. marz 

1961. Hann skal eiga að minnsta kosti sem svarar 15% af innlánsfé með sparisjóðs- 
B11
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kjörum í tryggum og auðseldum verðbréfum, svo sem ríkisskuldabréfum, banka- 

vaxtabréfum Landsbanka Íslands eða öðrum jafntryggum verðbréfum. Verðbréfa- 
eign þessi skal hækka í allt að 20%, ef viðskiptaráðherra, að fengnum tillögum 
bankans, telur þess þörf. Í stað verðbréfa má koma inneign í Seðlabankanum. 

A. Um ávöxtun fjár. 

4. gr. 
Alþýðubankinn tekur fé til ávöxtunar sem hér segir: 

a) í innlánsbók, 
b) í ávísanareikning, 

c) í hlaupareikning, 
d) gegn viðtökuskírteini. 

5. gr. 
Hver sá, sem hefja vill hlaupareikningsviðskipti við bankann, skal semja um 

það við bankastjóra hans. Um leið og hlaupareikningsviðskipti eru stofnuð, skal 
viðskiptamaður afhenda bankanum sýnishorn af undirskrift sinni. 

6. gr. 
Viðskiptamaður fær lausakvittun fyrir innborgun á hlaupareikning tviritaða, ef 

óskað er. 

1. gr. 
Viðskiptamaður, er fé vill taka út úr hlaupareikningi, skal að jafnaði skrifa út 

tékkávísun á bankann á eyðublöð, er bankinn sjálfur hefur til sölu. Gerð eyðublaða 
ákveður bankaráð, að fengnum tillögum bankastjóra. Tékkinn skal undirritaður af 
viðskiptamanni sjálfum, af prókurista þans eða öðrum, er hann hefur gefið lögfullt 

umboð til að ávísa á reikninginn, enda skal þá umboðið jafnframt afhent bankanum, 
ef það er eigi opinberlega tilkynnt. Kon bað fyrir, að fölsuð ávísun sé greidd af 
bankanum, ber sá skaðann, sem á féð nema um sé að kenna augljósu gáleysi bankans. 

Viðskiptamenn geta fengið fé, er þeir eiga á hlaupareikninsi, útborgað eftir 
skriflegum fyrirmælum, eða eftir símskeyti, enda sé þá undirskrift rétts hlutaðeig- 

anda undir símskeytið staðfest á venjulegan hátt, eða á annan hátt þannig frágengið, 
að útborgunin sé hættulaus fyrir bankann. 

8. 
Enginn má gefa út ávísun á meira fé, "en hann á inni á hlaupareikningi, nema 

sérstaklega sé um samið við bankastjóra. 

9. gr. 
Í tékkávísun, sem gefin er út á innstæðu í hlaupareikningi, verður fjárhæðin að 

vera tilgreind með tölustöfum og bókstöfum. Sé þess ekki sætt, þá er bankinn eigi 
skyldur til að útborga ávísa nafjár hæðina. Sé fjárhæðin tilgreind öðruvísi með tölu- 

stöfum en bókstöfum, þá gildir sú fjárhæð, sem með bókstöfum er skráð. 

10. gr. 
Bankastjóri ákveður, hvort taka skuli við ákveðnu fé í hlaupareikning og hvort 

greiða skuli vexti af því fé, sem tekið er við. Sé um miklar fjárhæðir eða annars 
óvenjulega ráðstöfun að ræða, skal slíkt borið undir bankaráð til samþykkis eða 
synjunar.
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11. gr. 

Innborganir og útborganir af ávísana- og hlaupareikningu skulu færðar þannig, 

að bankinn geti látið reikningseiganda í té afrit af reikningi hans eins oft og banka- 

stjóri telur fært. 

12. gr. 

Bankinn tekur á móti fé til ávöxtunar með sparisjóðskjörum, minnst kr. 10.00 í 

senn. Þó er bankinn eigi skyldur til að taka á móti mjög stórum fjárhæðum til ávöxt- 

unar, ef bankastjórinn telur það óhagkvæmt fyrir bankann. 

13. gr. 

Þegar innstæðan nemur minnst kr. 10.00, reiknast vextir af heilum krónum frá 

og með næsta degi, eftir að féð var lagt inn, þó eigi í minni hlutum en heilum krónum. 

Vextir skulu leggjast við höfuðstólinn minnst einu sinni á ári. Af fjárhæðum, 

er nema 10 000.00 kr. og þar yfir, er bankinn eigi skyldur til að greiða vexti, þegar 

fjárhæðir þessar standa skemur en tvo mánuði í bankanum. 

14. gr. 

Af fé, sem bankinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, er menn 

óska, án uppsagnarfrests, þegar bankastjóri telur það fært. Heimta má, að fjárhæð- 

um frá 10 000.00 til 30 000.00 kr. sé sagt upp með viku fyrirvara og fjárhæðum þar 

yfir með tveggja mánaða fyrirvara. 
Án tveggja mánaða uppsagnarfres!s er bankinn eigi skyldur til að borga meira 

en 50 000,00 kr. á hverjum mánuði úr sömu viðskiptabók. 

15. gr. 
Þeim, sem í fyrsta sinn leggur inn fé með sparisjóðskjörum, er fengin viðskipta- 

bók, er hann greiðir kostnaðarverð fyrir. Bankastjóri ákveður, hvort sú borgun er 
tekin fyrirfram, eða þegar bókin er útskrifuð eða ónýtt. 

Í hvert skipti, sem fé er lagt inn eða tekið út úr bankanum, skal það um leið 
ritað í viðskiptabókina. Þó má í sérstökum tilfellum taka við fé án þess að bókin sé 

sýnd, gegn kvittun bókara og gjaldkera. 
Heimilt er að starfrækja sérstaka deild við bankann, þar sem taka má við inn- 

lögum og ávísa á innstæðuna. 
Fyrir innlögum og útborgunum kvittar bókari og gjaldkeri í viðskiptabókina 

og er það full sönnun fyrir greiðslunni. 
Bankinn greiðir út fé af ávísanareikninsum gegn tékkum, sem ritaðir eru á 

sérstök eyðublöð bankans og útgefin af eiganda reiknings eða þeim, sem hann 
hefur gefið umboð til þess. Sá sem heimild hefur til útgáfu tékka á reikning skal 

afhenda bankanum rithandarsýnishorn sitt. 
Það er eigi á ábyrgð bankans, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi löglega 

heimild frá eiganda henar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabók hljóðar um, 
eða eitthvað af því. Um falsaðar ávísanir á sparisjóðsinnstæður gilda ákvæði 7. 

greinar. 
Vexti skal færa í viðskiptabækur, þegar þær í fyrsta skipti eftir að vextir hafa 

verið lagðir við höfuðstól, eru sýndar í bankanum. 
Bankastjóri löggildir viðskiptabækurnar, eða þeir starfsmenn bankans, sem 

bankaráð gefur umboð til þess.
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16. gr. 
Glatist viðskiptabók, ber eiganda að snúa sér til bankastjóra eða fulltrúa hans, 

er annist um, að handhafa hennar verði stefnt samkvæmt 19. gr. laga um Lands- 
banka Íslands nr. 11 frá 29. marz 1961. 

Kostnaðinn greiðir eigandinn. 

17. gr. 
Bankastjóra er heimilt að segja lausu fé, sem er á vöxtum í bankanum með 

sparisjóðskjörum, með þriggja mánaða fyrirvara. Skal annað hvort rita uppsögnina 

í innlánsbókina eða gefa út auglýsingu um hana, er sé birt í Lögbirtingablaðinu, og 
að minnsta kosti í tveimur öðrum blöðum. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því fé, sem sagt er upp. 

18. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé hvorki leggur inn sé tekur út í nítján og hálft ár 

samfleytt, verður hætt að greiða vexti af því, og verður þá með auglýsingu, er birt 
skal með þriggja mánaða fyrirvara á þann hátt sem segir í 17. gr., skorað á eig- 
anda að vitja fjárins. Gefi hann sig ekki fram, áður en fresturinn er liðinn, er 

viðskiptabók hans ógild en féð ásamt vöxtum rennur til bankans. 

19. gr. 
Mönnum verða eigi gefnar upplýsingar um eignir annarra í bankanum nema 

skylt sé að lögum. 

20. gr. 
Sé bók útskrifuð, fær viðskiptamaður aðra bók ókeypis, ef hann vill halda við- 

skiptunum áfram. 

B. Um útlán. 

21. gr 21. gr. 
UÚtlánastarfsemi Alþýðubankans h.f. og öðrum störfum hans skal haga svo, sem 

bezt samrýmist því hlutverki hans að efla menningarlega og félagslega starfsemi 
verkalýðshreyfingarinnar og treysta atvinnuörvggi launafólks á Íslandi. 

22. gr. 
Bankanum er heimilt að kaupa og selja víxla, tékka, ávísanir og verðbréf. 

23. gr. 
Bankinn veitir auk þess, sem um ræðir í 22. gr., lán í því formi og gegn þeim 

tryggingum, er nú skal greina: 

a) reikningslán og útlán úr hlaupareikningi 
bh) sjálfskuldarábyrgðarlán 
c) lán gegn fasteignaveði 
d) lán gegn handveði 
c) lán gegn ábyrgð ríkis, sýslu-, eða sveitarfélaga. 

24, gr. 

Um reikningslán skal gerður sérstakur lánssamningur og undirritaður af banka- 
stjóra og lántaka. Skal í honum sreint hámark lánsins, uppsagnarfrestur á skuld 
og innslæðu. Reikningslán skal að jafnaði einungis veitt segn fasteignaveði eða hand- 
veði í vel trvggðum verðbréfum, en heimilt er þó að laka aðrar trvggar, ef sérstök 
ástæða þykir til.
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Veð fyrir lánum eða önnur trygging skal vera fulltryggilegt og lánið veitt með 

því skilyrði, að annað hvort sé hægt að heimta viðbótarveð eða frekari tryggingu, 

ef veðið rýrnar, eða afborgun af láninu, þótt gjalddagi sé eigi kominn. 

Um innborganir og útborganir gilda sömu reglur og um hlaupareikninga. 

Útlán úr hlaupareikningum skulu að jafnaði veitt til skamms tíma í senn og 

tryggð með persónuábyrgð, verðbréfum eða fasteignaveðum, sem fulltryggt getur 

talizt. 

25. gr. 

Bankinn veitir lán gegn sjálfskuldarábyrgð, sem bankastjóri álítur fullnægjandi. 

Lán gegn sjálfskuldarábyrgð veitast eigi til lengri tíma en eins árs Í senn. Heimilt 

er bankastjóra að framlengja slík lán, ef það er áhættulaust fyrir bankann. Saman- 

lagður lánstími má þó að jafnaði eigi vera lengri en 10 ár. 

26. gr. 

Lán gegn fasteignaveði má bankinn veita gegn sérhverjum veðrétti í fasteign, 

ef bankastjórinn telur fullnægjandi tryggingu fyrir láninu. 

Ef líkur eru til, að verðbreyting hafi orðið á fasteign, eða verðmæti fasteignar 

er torkannað, má láta sérstakt mat fara fram. 

Skal það framkvæmt annað hvort af dómkvöddum mönnum, eða mönnum, sem 

bankastjóri tilnefnir sjálfur. Að öðru leyti skal lánbeiðandi útvega sérhver þau skil- 

ríki, sem bankastjóri krefst og málið varða. 

Lán gegn fasteignaveði skulu að jafnaði eigi veitt til lengri tíma en 16 ára. 

21. gr. 

Bankinn lánar fé gegn handveði, svo sem arðberandi, veltryggðum verðbréfum 

og öðrum þeim munum, sem bankastjóri telur gilda og sér bankanum fært að geyma. 

Enn fremur má veita lán gegn tryggingu í vátryggðum verzlunarvörum, sem 

bankanum eða trúnaðarmönnum hans eru afhentar sem handveðstrygging, eða vör- 

um samkvæmt farmskírteini eða geymsluskirteini, sem bankanum er afhent eða 

framselt. 

28. gr. 
Bankinn má veita lán gegn veði í eignum og tekjum bæjar-, sýslu-, eða sveitar- 

félaga, og gegn ábyrgð þeirra sem slíkra, þegar eftirfarandi skilyrði og gögn eru 

fyrir hendi: 
a) leyfi hlutaðeigandi stjórnvalda til lántökunnar 
b) fjárhagsreikningur sýslunnar, sveitar- og bæjarfélagsins næsta ár á undan 

lánsbeiðninni 
c) vottorð hlutaðeigandi yfirvalda um það, að þeir menn, sem annast wn lántök- 

una eða veita umboð til að taka lánið, séu réttir aðilar 
d) endurrit úr fundarbók lánbeiðanda, er sýni, að löglega hafi verið samþykkt að 

taka lánið, og sé endurrit staðfest af hlutaðeigandi yfirvaldi 
e) ábyrgðaryfirlýsing hreppsnefndar, sýslunefndar eða bæjarstjórnar. 

29. gr. 
Bankanum er heimilt að kaupa og selja skuldabréf ríkis, bæjar- og sveitar- 

félaga og önnur irygg og auðseljanleg verðbréf. Hlutabréf má bankinn ekki kaupa 
z 

né selja nema í umboði annarra.



Nr. ðl. 86 29. janúar 1971. 

C. Ábyrgðir. 

90. gr. 
Bankinn getur tekizt á hendur ábyrgðir gegn tryggingum, jafngóðum og um lán 

væri að ræða. 

D. Innheimtur. 

sl. gr. 
Bankinn má annast alls konar innheimtur á fjárhæðum fyrir innlenda kröfu- 

hafa. 
Hann annast að öðru leyti hvers konar bankastörf. 

Ill. KAFLI 

REIKNINGUR OG ENDURSKOÐUN 

32. gr. 
Ársreikningi bankans, sem miðast við almanaksárið, skal lokið fyrir febrúar- 

mánaðarlok ár hvert, en yfirlit yfir hag bankans skal gera mánaðarlega. Reiknings- 
yfirlit skal birt í Stjórnartíðindum eftir hverja 6 mánuði. Reikningurinn skal vera 
svo sundurliðaður, að hann sýni slögga mynd af hag bankans. 

3ð. gr. 
Aðalfundur í hlutafélaginu kýs með hlutfallskosningu tvo bókhaldsfróða end- 

urskoðendur til eins árs í senn, en viðskiptaráðherra tilnefnir hinn þriðja, einnig 
til eins árs í senn, að loknum aðalfundi. Skulu þeir rannsaka reikninga bankans 
og bera saman við bækurnar og við sjóð bankans, og eignir. Sjálfar bækurnar og 
færslur á þeim skulu þeir einnig rannsaka, svo að þeir séu þess fullvissir að bók- 
haldið sýni rétta mynd af því, sem fram hefur farið. 

Verði endurskoðendur þess varir, að vanræksla eigi sér stað í einhverju eða 
nauðsynlegar endurbætur þurfi að gera, þá eiga þeir að benda bankastjóra og 
bankaráði á það og gera tillögur um endurbætur. 

34. gr. 
Endurskoðendur skulu minnsta kosti ársfjórðungslega fyrirvaralaust sann- 

reyna, hvort eignir bankans séu fyrir hendi. Auk þess skulu þeir á sama hátt á 
óákveðnum tíma, að minnsta kosti einu sinni í mánuði, rannsaka hjá þeim starfs- 
mönnum bankans, sem fé hafa undir höndum, hvort það fé er í sjóði hjá þeim, 
sem á að vera í þeirra vörzlum. 

Enn fremur skal sams konar rannsókn fara fram á útibúum bankans og um- 
boðsskrifstofum, fyrirvaralaust að minnsta kosti einu sinni á ári. 

35. gr. 
Allar leiðréttingar eða breytingar í bókum bankans skulu þannig gerðar, að 

glöggt sjáist, hvað þar hefur staðið upphaflega. Es 

36. gr. 
Sérstök endurskoðunardeild skal framkvæma hina daglegu endurskoðun allra 

deilda bankans, og skulu reglur um endurskoðunardeild settar af bankaráði. 

37. gr. 
Laun endurskoðenda skulu ákveðin af aðalfundi bankans. Rétt er. að bankaráð 

setji endurskoðendum erindisbréf.



29. janúar 1971. 87 Nr. öl. 

IV. KAFLI 

STJÓRN BANKANS 

38. gr. 

Stjórn bankans annast bankaráð og bankastjóri, svo sem fyrir er mælt í lögum 

nr. 71/1970 um Alþýðubankann h.f. og reglugerð þessari og hluthafafundir ráða 

til lykta málefnum félagsins eftir því, sem segir í samþykktum þess. 

Alþýðubankinn á stjórnarfarslega undir viðskiptaráðuneytið. 

39. gr. 

Bankaráðið heldur reglulega fundi eigi sjaldnar en tvisvar í hverjum mánuði. 

Aukafund skal halda, þegar formaður eða meirihluti bankaráðs eða bankastjóri 

telur þess þörf. Til þess að gerð verði gild ályktun, verða eigi færri en ó bankaráðs- 

menn, aðalmenn eða varamenn þeirra, að sækja fund. Afl atkvæða ræður úrslitum 

nema öðruvísi sé mælt fyrir í samþykktum eða öðrum lögmætum fyrirmælum. 

Þegar jöfn eru atkvæði, ræður atkvæði formanns. Það, sem gerist á fundum banka- 

ráðsins, skal bókað í sérstaka gerðabók. Hver sá, sem réll á að sitja fundi banka- 

ráðs, getur krafizt þess, að bókaðar séu athugasemdir hans og ágreiningsálit. 

Bankastjóra er rétt og skylt að silja fundi bankaráðsins og taka þátt í um- 

ræðum nema rætt sé um mál, er snerta hann sjálfan persónulega. 

Á hverjum reglulegum fundi skal bankastjóri leggja fyrir bankaráðið skýrslu 

um útlán bankans, hve mikið af fé hans sé bundið í hverri atvinnugrein, um verð- 

bréfaeign hans, um innlánsfé í honum og um það hve mikið af því megi taka út 

fyrirvaralaust, og annað það, er bankaráðinu þykir nauðsynlegt, til þess að geta haft 

fullkomið eftirlit með starfsemi bankans. 

Formaður bankaráðsins hefur fyrir hönd ráðsins stöðugt eftirlit með starf- 

semi bankans, en hinir bankaráðsmennirnir skulu skiptast á um eftirlit ásamt 

honum. 

40. gr. 

Bankaráð hefur æðstu forstöðu Alþýðubankans h.f., nema þar, sem öðruvísi 

er ákveðið í lögum, reglugerð eða samþykktum. 

Því ber þess vegna: 
a) Að koma fram fyrir hönd bankans gagnvart dómstólum, yfirvöldum og þriðja 

manni, og að úrskurða um öll mál, er bankann varða, heyri þau ekki undir úr- 

skurð aðalfundar. 
b) Að hafa umsjón og eftirlit með eigum bankans og starfsemi hans, þar á meðal 

því, að fé bankans, skjöl og bækur sé tryggilega geymt, að húsum sé vel við 

haldið og vel sé farið með alla innanstokksmuni og vélar og eignir bankans 

yfirleitt. 
c) Að ákveða verkaskiptingu milli bankastjóra bankans, ef því er að skipta, og 

setja þeim erindisbréf. 
d) Að ráða stjórnendur útibúa bankans og umboðsskrifstofa og veita þeim lausn, 

að fengnum tillögum bankastjóra. 

e) Að ráða aðalbókara og gjaldkera bankans og veita þeim lausn, svo og að ákveða, 

hversu hátt veð aðalgjaldkeri skuli setja, allt að fengnum tillögum og samþykki 

bankastjóra. 
f) Að ákveða tölu starfsmanna bankans og setja reglur um laun þeirra. 

g) Að ákveða með samþykki bankastjóra, hvar bankinn skuli hafa útibú og um- 

boðsskrifstofur.
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h) Að ákveða ásamt bankastjóra forvexti, innlánsvexti og útlánsvexti bankans, séu 

vextir ekki ákveðnir af stjórn Seðlabankans, svo og að ákveða aðra þóknun, 
sem bankinn tekur fyrir þjónustu sína. 

i) Að taka ákvörðun um eftirgjöf á skuldum, ef slíkt reynist óhjákvæmilegt. 
j) Að setja reglur að fengnum tillögum bankastjóra um, hverjir starfsmenn bank- 

ans skulu ásamt honum geta skuldbundið bankann með undirskrift sinni, svo 
og að ákveða, að fengnum tillögum bankastjóra, hverjir starfsmenn bankans 
geta skuldbundið bankann með undirskrift sinni í tilteknum málum. 

k) Að ráða fram úr öðrum málum, sem ekki eru lögð til hluthafafundar eða 
bankastjóra og þeim málum, sem hluthafafundir eða bankastjóri skjóta til 
bankaráðs. 

41. gr. 
Bankastjóri Alþýðubankans h.f. hefur með höndum hina daglegu sljórn mál- 

efna bankans. Hann ræður starfsmenn bankans aðra en þá, sem bankaráðinu er 

falið sérstaklega að ráða, og segir þeim upp. Hann segir þeim fyrir hverjum um 
sig um skyldur þær, sem á þeim hvíla og störf þau, sem þeir eiga að annast, og hefur 
eftirlit með, að það sé framkvæmt, sem þeim er lagt á herðar. 

42. gr. 
Bankastjóri ráðstafar fé bankans í samræmi við fyrirmæli bankaráðs og stend- 

ur fyrir rekstri hans, annast vörzlu á eignum bankans og sér um Þókfærslu hans 
og reikningshald. Honum ber að sjá um að bankareksturinn sé í öllum greinum 
samkvæmt lögum, reglugerð og samþykktum bankans. 

43. gr. 
Allir starfsmenn bankans skulu undirrita drengskaparheit um það, að þeir 

skuli ekki gera neinum út í frá kunnugt um málefni bankans né segja frá um við- 
skipti einstakra manna við hann. 

V. KAFLI 

ÝMIS ÁKVÆÐI 

44. sr. 
Kvittanir frá bankanum eru því aðeins fullgildar, að gjaldkeri hafi ritað undir 

þær og þeim fylgi áritun bókara um að þær séu athugaðar. Í forföllum þeirra er 
þó jafngild kvittun þess eða þeirra, er fengið hafa umboð bankastjóra til slíkra 
undirskrifta. 

Aðalgjaldkeri ber ábyrgð á þeim, sem í forföllum hans eða af öðrum ástæðum 

annast störfin, ef eigi er séð fyrir því, að varamennirnir eða aðstoðarmennirnir 

selji tryggingu, meðan þeir gegna störfum hans. 

45. gr. 
£kki má bankastjóri Alþýðubankans h.f. hafa á hendi embætti eða sýslan, sem 

ekki er lögskylt að gegna, nema með samþykki bankaráðsins, ekki reka atvinnu 
z 

og ekki vera í stjórn atvinnufyrirtækja. 

46. gr. 
Starfsmenn mega ekki án leyfis bankastjóra taka sér annað launað starf eða 

reka atvinnu. 

47. gr. 
Ekki má bankastjóri vera skuldskeyttur bankanum, hvorki skuldunautur né 

ábyrgðarmaður annarra.
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48. gr. 
Starfsmönnum bankans er bannað að gerast umboðsmenn annarra gagnvart 

bankanum. 

49. gr. 
Starfsmenn bankans eru skyldir til að vinna fram yfir venjulegan starfstíma 

bankans, þegar þess er þörf. 

50. gr. 
Bankaráðsmenn, bankastjóri og allir aðrir starfsmenn bankans eru bundnir 

þagnarskyldu um öll þau atriði, er þeir fá vitneskju um í starfi sinu. 

öl. gr. 
Þeir, sem vilja fá lán úr bankanum, skulu að jafnaði beiðast þess skriflega. 

Skriflegs svars við slíkri beiðni verður ekki krafizt, og getur enginn, sem synjað 
er um lán heimtað, að honum sé gerð grein fyrir, hverjar ástæður séu til synj- 
unarinnar. 

52. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 71/1970 um Alþýðubankann 

h.f. og stofnfundur í bankanum hefur hinn 12. desember 1970 samþykkt, öðlast 
Þegar gildi. 

Framanrituð reglugerð staðfestist hér með sem reglugerð fyrir Alþýðubank- 
ann h.f. 

Viðskiptaráðuneytið, 29. janúar 1971. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Lúðvik Gizurarson. 

10. febrúar 1971. Nr. 32. 

REGLUR 

um málflytjendastörf manna í opinberu starfi. 

Samkvæmt fyrirmælum 23. greinar laga nr. 61 4. júlí 1942 um málflytjendur, 
og að fengnum tillögum félags hæstaréttar- og héraðsdómslögmanna eru hér með 
settar eftirfarandi reglur. 

1. gr. 
Lögfræðingum, sem starfa við embætti dómara, lögreglustjóra, tollstjóra, ríkis- 

skattstjóra, saksóknara ríkisins, eða í stjórnarráði, er óheimilt að stunda mál- 

flytjendastarf meðan þeir gegna slíkum störfum. Þetta á þó ekki við um málflytj- 
endur, sem gegna fyrrnefndum störfum um afmarkaðan stuttan tíma eða eru falin 
dómarastörf í einstöku máli. 

Ákveða má að eins og að ofan greinir skuli fara um málflytjendur, sem gegna 
öðrum störfum, en að ofan greinir í þjónustu ríkisins, í þjónustu sveitarfélaga eða 
í þjónustu ríkisbanka. 

Ákvörðun um þetta skal þó eigi gerð fyrr en fengin hefur verið umsögn eða 
tilmæli hlutaðeigandi stofnana og skal gæta samræmis milli hliðstæðra starfa og 
stofnana. 

B12 

Endurprentað blað.
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Sömu reglur og greinir í 1. málsgr. þessarar greinar skulu gilda, eftir því, sem 
við á, um aðra starfsmenn en lögfræðinga, er starfa í þjónustu embætta, sem þar 
eru talin, að því er varðar heimild til að stunda málflytjendastarf samkvæmt 19. 
gr. laga nr. 61 1942 um málflytjendur. 

2. gr. 
Ekki skal ákvörðun um að telja almenn málflytjendastörf ósamrýmanleg opin- 

beru starfi samkvæmt Í. gr. vera því til hindrunar, að lögfræðingar er starfa við 
þær stofnanir, sem þar eru taldar, annist málflutningsstörf fyrir stofnunina sjálfa. 

3. gr. 
Þeim lögfræðingum, sem gegna störfum, sem talin eru í Í. mgr. 1. gr. hér að 

framan, og jafnframt hafa opna sérstaka auglýsta málflutningsskrifstofu, skal eigi 
lkeimilt að stunda málflutningsstörf lengur en til 1. janúar 1972, enda gegni þeir 
þá enn umræddu opinberu starfi. Þeim öðrum, sem gegna slíkum störfum og hafa 
leyfi til málflutnings, skal eigi heimilt að stunda málflutningsstörf jafnhliða slík- 
um störfum lengur en til 1. júlí 1971. Frestir þeir, sem veittir eru samkvæmt þess- 
ari málsgrein ná þó ekki til starfsmanna dómstóla að því er varðar málflutning við 
eigið embætti, sem er óheimill með öllu. 

Þegar ákveðið verður samkvæmt 2. málsgr. 1. gr. að eigi skuli heimilt að 
stunda málflutningsstörf jafnhliða störfum, sem þar eru talin, skal setja þeim, sem 
slík ákvörðun nær til, frest til að láta af málflutningsstörfum í samræmi við ákvæði 
1. málsgr. þessarar greinar. 

Þeim, sem hér eftir taka við störfum, sem talin eru í 1. málsgr. 1. gr. hér að 

framan eða störfum, sem ákvörðun hefur verið tekin um að skuli hlíta sömu regl- 

um, samkvæmt 2. málsgr. 1. gr., skal eigi heimilt að stunda málflutningsstörf eftir 
að þeir hafa tekið við umræddum störfum. 

Lögfræðingar, sem fengið hafa eða fá hér eftir leyfi til málflutnings, sam- 
kvæmt lögum nr. 61 1942, en gegna eða taka við opinberu starfi, sem samkvæmt 
reglum þessum mezt ósamrýmanlest málfivtjendastarfi, skulu afhenda dómsmála- 
ráðuneytinu leyfi sitt, meðan svo er ástatt. 

4. gr. 
Dómsmálaráðherra getur leyft þeim, sem samkvæmt 1. gr. er óheimilt að stunda 

málflutningsstörf, að taka að sér málflytjendastörf í ákveðnu máli, ef sérstök 
ástæða þykir til og samþykki yfirmanns hlutaðeigandi stofnunar liggur fyrir hverju 
sinni. 

Dómsmálaráðherra sker úr ágreiningi, sem rísa kann um lögmannsréttindi sam- 
kvæmt þessum reglum. 

Þetta er hér með öllum hlutaðeigendum til vitundar gefið, til leiðbeiningar. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinn, 10. febrúar 1971. 

Auður Auðuns. nn 

Baldur Möller,
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REGLUGERÐ 

„ ðð. 

um breyting á reglugerð nr. 7 22. janúar 1964 um iðgjöld til slysatrygginga 
samkvæmt 40. gr. laga nr. 40 1963 um almannatryggingar 

sbr. reglugerð nr. 60 1969. 

1. gr. 
2. gr. orðist svo: 
Vikugjöld í hverjum áhættuflokki skulu vera sem hér segir: 

Áhættuflokkur Iðgjöld kr. á viku 

Í I ð 
2. fj 
EA 14 
á ARI 14 
ÍS IR 21 
Gr 34 
Tr 49 
SL 10 
9. 95 

10. 00 113 

2 
Í 3. málsgr. 4. gr. komi „2400 krónur“ í stað „1700 krónur“. 

3. gr. 
8. gr. orðist svo: 
Fyrir ökumenn bifreiða skal vikugjald vera kr. 7 (9. áhættuflokkur). 
Fyrir áhafnir flugvéla skal vikugjald vera kr. 70 (8. áhættuflokkur). 

4. gr. 
9. gr. orðist svo: 
Fyrir áhafnir skipa skal vikugjald vera sem hér segir: 
Áhafnir róðrabáta og vélbáta undir 12 lestum kr. 70 (8. áhættuflokkur). 

skal iðgjald af trillubátum aldrei vera lægra en kr. 1050.00. 
Áhafnir flutningaskipa 100 lesta og stærri kr. 95.00 (9. áhættuflokkur). 

Þó 

Áhafnir flutningaskipa undir 100 lestum en ekki undir 19 lestum kr. 113.00 (10. 
áhættuflokkur). 

Áhafnir fiskiskipa 12 lesta og stærri kr. 113.00. (10. áhættuflokkur). 

5. gr. 
10. gr. orðist svo: 
Á hættuiðgjald vegna slökkviliðsmanna, sem ekki eru fastráðnir, skal vera kr. 

11.00 fyrir hverja kvaðningu, hvort sem er við æfingu eða slökkvistarf.
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11. gr. orðist svo: 

Föst ársiðgjöld skulu vera sem hér segir: 

Vegna heimilisdráttarvélar ....0002020000.0000.. kr. 280 

— rafstöðvar .......000000 00. — 140 

- súgþurrkunartækis ......22200000 00. 0... — 140 

— heyblásara (saxblásara, heybyssu) .......... -—— 140 

— bifhjóls ......000200000 sn rn - 460 

— reiðhjóls með hjálparvél ......00200000 000... — 460 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 40. gr. laga nr. 40 1963, um almannatrygg- 

ingar, til að gilda frá 1. janúar 1971, og birtist hún til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 12. febrúar 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson. Sn 
Páll Sigurðsson. 

Nr. 34. 15. febrúar 1971. 

REGLUGERÐ 

um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutninga 

í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu. 

Í. gr. 

Reglugerð þessi tekur til félagssvæðis Vörubilstjórafélagsins Öxuls, en það nær 

yfir Snæfellsness- og Hnappadalssýslu. 

2. gr. 

Fjöldi leigubifreiða til vöruflutninga á svæðinu takmarkast við hámarkstöluna 

97, sbr. þó 8. gr. laga nr. 36 frá 27. apríl 1970. Þessa tölu má endurskoða á tveggja 

ára fresti. Áður en ákvörðun er tekin um nýja hámarkstölu skal leita umsagnar 

Vörubílstjórafélagsins Öxuls, sýslunefndar Snæfellsness- og Hnappadalssýslu og 

samtaka vinnuveitenda á svæðinu, ef fyrir hendi eru. 

3. gr. 

Tvisvar á ári, þ.e. í aprílmánuði og októbermánuði, veitir Vörubílstjórafélagið 

Öxull viðtöku nýjum umsóknum um félagsréttindi manna, er eiga vörubifreið og 

vilja stunda leiguakstur til vöruflutninga. Skal þá, er fjöldi leigubifreiða innan 

félagsins er kominn niður fyrir töluna 27, bæta við þeim fjölda er nægir til þess að 

ná hámarkstölunni. Gildar umsóknir skulu teknar til greina aðallega eftir biðtíma- 

lengd og tímaröð en án tillits til þess hvar á félagssvæðinu umsækjendur eru bú- 

settir, unz framangreindu marki er náð. 

4. 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.
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5. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 36 frá 27. april 1970, 

um leigubifreiðar, sbr. 6. gr., 3. mgr., og 10. gr. laganna, staðfestist hér með til þess 
að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 17. febrúar 1971. 

Ingólfur Jónsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

17. febrúar 1971. Nr. 35. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 55 20. marz 1970, um eftirlit og 

mat á ferskum fiski o. fl. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Í stað 1. málsliðs 2. málsgreinar niðurlagsákvæðis reglugerðarinnar komi svo 
hljóðandi ákvæði: „Fiskmati ríkisins er heimilt að veita undanþágur frá ákvæð- 
um I. II. og II. kafla reglugerðarinnar, þegar sérstaklega stendur á og gera þarf stór- 
felldar framkvæmdir til að fullnægja ákvæðum kaflanna. Undanþágur skulu ávallt 

tímabundnar.“ 

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 birtast til eftirbreytni öllum sem 

hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 17. febrúar 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson.   
Jón L. Arnalds. 

22. febrúar 1971. Nr. 36. 

REGLUR 

um þóknun prófnefndarmanna í löggiltum iðngreinum. 

1. gr. 

Lögreglustjórar (bæjarfógetar og sýslumenn) greiða prófnefndarmönnum Í 

löggiltum iðngreinum í umdæmi sínu þóknun fyrir störf þeirra. Skal formaður við- 

komandi prófnefndar framvísa reikningi, árituðum af öllum prófnefndarmönnum, 

ásamt frumriti prófbókar. Á reikningi skal koma greinilega fram: Fjöldi próftaka, 

stundafjöldi, sem reiknaður er, og tímakaup það, sem prófnefndarmenn reikna sér 

í prófinu, sbr. 4. gr. 

2. gr. 

Þóknun prófnefnda skal fara eftir fjölda próftaka hverju sinni og reiknast 

stundafjöldi eftir töflu þeirri, sem hér fer á eftir, miðað við fjölda próftaka í hverju 

prófi um sig. Sveinspróf skulu aðeins fara fram tvisvar á ári, vor og haust, og skal 

telja saman alla próftaka í hvoru prófi um sig, enda telst hvort þeirra eitt próf, þó 

próftakar séu margir og prófið fari fram á fleiri en einum stað. 

Endurprentað blað.
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Fjöldi próftaka: Reiknaðar stundir: 

1 2....20000000 0 20 

PARIÐ 30 
ð ooo 45 

Á 60 
Í III 75 
Í II 80 
Tr 85 
Í IRA 90 
ÍS IRA 95 

100 2...00000000 0 100 
þ 110 

12 2... 120 

PS IR 130 
14 2... 140 
IÐ 2.0.00002000 rr 150 
16 .....000.00 000 160 
17 20. 170 
18 2... 180 
19 20.00.0200. 190 

20 2000. 200 
4 IÐA 205 

23 200 210 
23 20. 215 
Á 2... 220 
2ð 2000 225 
20 2... 230 
27 0 235 
28 2000 240 
29 2000 245 
30 200 250 

Fyrir hvern próftaka umfram 30 skal reikna 5 stundir. 

3. gr. 
Menntamálaráðuneytið ákveður tímakaup prófnefndarmanna, að fengnum til- 

lögum iðnfræðsluráðs. 
Þóknun prófnenda miðast við, að prófnefndarmenn undirbúi og dæmi sveins- 

próf en hafi eftirlitsmann til yfirsetu á prófstað, ef þörf gerist, sbr. 31. gr. reglugerðar 
um iðnfræðslu. 

Í þeim tilvikum, að ekki sé um sérstakan eftirlitsmann að ræða til yfirsetu 
á prófstað, skulu prófnefndarmenn skiptast á um að fylgjast með framkvæmd 
prófsins. 

4. gr. 
Við skiptingu þóknunar milli prófnefndarmanna skal fylgja eftirfarandi reglu: 
Þóknun prófnefndar skal deilt í 4 hluta og fær hver prófnefndarmaður einn 

hlut. Fjórða hlutnum skal skipt þannig, að formaður prófnefndar fær % hlutinn, 
en hvor hinna prófnefndarmannanna % úr hlut. 

ð. gr. 
Annan kostnað við sveinspróf en þóknun prófnefndar greiðir meistari próftaka, 

sbr. 31. og 47. gr. reglugerðar um iðnfræðslu,    
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6. gr. 

Ríkissjóður endurgreiðir lögreglustjórum (bæjarfógetum og sýslumönnum) út- 

lagðan kostnað vegna prófnefnda, og skal iðnfræðsluráð í umboði ráðuneytisins úr- 

skurða réttmæti reikninga, áður en endurgreiðsla fer fram. 

7. gr. 

Reglur þessar eru settar skv. 3. mgr. 38. gr. reglugerðar nr. 143/1967, um iðn- 

fræðslu, og öðlast þegar gildi. Frá sama tíma falla úr gildi reglur nr. 160/1967, 

um þóknun prófnefndarmanna í löggiltum iðngreinum. 

Menntamálaráðuneytið, 22. febrúar 1971. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius. 

23. febrúar 1971. Nr. 37. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 106 25. apríl 1969 

um viðvörunarmerki almannavarna. 

1. gr. 

4. gr. orðist svo: 
Viðvörun skal, svo sem aðstæður framast leyfa, framkvæma með samsvarandi 

hljóðmerkjum um land allt. Hljóðmerki skulu vera þrenns konar. 

a) Merki um áríðandi tilkynningu í úlvarpi: Langt hljóð með tveim stuttum á eftir 

a. m. k. þrítekið. 
hb) Merki um yfirvofandi hættu: Stutt hljóð í sífellu í minnst 1 mín. 

„ 

c) Merki um að hætta sé liðin hjá: Langt hljóð, einstakt, í minnst % mín. 

Langt hljóð standi í 6.5 sek. og stult hljóð í 1.5 sek., nema annað sé tiltekið. 

Bil milli hljóða í merki sé 2 sek. og milli merkjanna sjálfra minnst 6.5 sek. 

Þegar gefin eru hljóðmerki um áríðandi tilkynningu eða yfirvofandi hættu er 

öll óþarfa notkun síma bönnuð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem selt er samkvæmt heimild í lögum mr. 94 29. desember 

1962 um almannavarnir, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 23. febrúar 1971. 

Auður Auðuns. in a 

Ólafur W. Stefánsson. 

2. marz 1971. Nr. 38. 

REGLUGERÐ 

um eftirlit og mat á söltuðum grásleppuhrognum til útflutnings. 

1. gr. 

Húsnæði, áhöld og hreinlætisbúnaður við verkun grásleppuhrogna til útflutn- 

ings skal vera í samræmi við ákvæði INT og TV kafla í „Reglugerð um eftirlit og mat 

á ferskum fiski o. fl.“, útg. 20. marz 1970.
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2. gr. 
Séu notuð rotvarnarnefni til blöndunar við söltun hrognanna, er notkun þeirra 

háð samþykki gerladeildar Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins. 

3. gr. 
Hrognin skal aðeins salta í nýjar, hreinar og þéttar trétunnur eða tunnur úr 

öðru efni, er kynni að verða æskilegt og viðurkennt. 
Eftir söltun skal geyma hrognin á köldum stað ( 2%—- 49 C), en þau mega 

ekki frjósa. 

4. gr. 
Hrognatunnur skulu a. m. k. merktar eftirtöldum merkjum: Merki framleið- 

anda, útflvtjanda og Produce of Iceland. 

5. gr. 
Útflytjendur skulu tilkynna til Fiskmats ríkisins útflutning á hrognum með 

hæfilegum fyrirvara, sem er að dómi Fiskmats ríkisins nægur til þess að fram- 
kvæma gæðamat á hrognum til útflutnings. 

Jafnframt ber þá útflytjendum að tilkynna um nettóvigt hrognanna samkvæmt 
sölusamningi. 

6. gr. 
Fiskmat ríkisins gefur fiskmatsmönnum skriflegar leiðbeiningar og fyrirmæli 

um framkvæmd gæðamatsins. Komi fram skemmdir við gæðamat hrognanna ber að 
stöðva útflutning á Þeim þar til nánari rannsókn hefur farið fram, en þá skal 
viðkomandi yfirfiskmatsmaður taka eða láta taka sýni af þeim hrognum og senda 
gerladeild Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins til rannsóknar. 

7. gr. 
Við gæðamat á hrognum til útflutnings skulu fiskmatsmenn láta opna hverja 

tunnu á þann kátt, að þeir geti fullvissað sig um, að hrognin séu óskemmd vara 
t. d. ekki vottur af súr, þránun eða öðrum skemmdum og litur sé eðlilegur. 

Þá ber einnig að prófa vigt. 

gr . Ss . 

Eiga má tollafgreiða til útflutnings srásleppuhrogn nema útflytjandi legsi fram 
sæðavottorð frá Fiskmati ríkisins. 

9. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum, sem renna í ríkissjóð. Um mál út af 

reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 55 2. maí 1968, um eftirlit og mat á 
fiski og fiskafurðum, til að öðlast þegar sildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim. 
sem hlut eiga að máli. 

Ákvæði 1. gr. skulu þó ekki laka gildi fyrr en 1. janúar 1979. 

Sjávarúfvegsráðuneylið, 2. marz 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson. 

Þórður Ásgeirsson. 

  

Stjórnartíðindi B 6, nr. 30--38. Útgáfudagur 15. marz 1971.



  
    

STJÓRNARTÍÐINDI B 7 — 1971 

26. febrúar 1971. 97 Nr. 39. 

AUGLÝSING 

um afnám vegabréfsáritana fyrir borgara Páfaríkis. 

Ákveðið hefur verið, að borgarar Páfaríkis, sem ferðast til Íslands, og eru hand- 

hafar vegabréfa, sem gefin eru út af Páfaríkinu, skuli undanþegnir þeirri skyldu 

að fá áritun í vegabréf sín. 

Auglýsing þessi, sem gefin er út samkvæmt heimild í 16. gr. reglugerðar nr. 148 

3. september 1965 um eftirlit með útlendingum, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 26. febrúar 1971. 

Auður Auðuns. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

26. febrúar 1971. . Nr. 40. 
AUGLÝSING 

um afnám vegabréfsáritana fyrir starfsmenn Sameinuðu þjóðanna. 

Ákveðið hefur verið, að starfsmenn Sameinuðu þjóðanna, sérstofnana Samein- 

uðu þjóðanna og Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinar, er ferðast til Íslands og eru 

handhafar ferðabréfa (laissez-passer) Sameinuðu þjóðanna, skuli undanþegnir þeirri 

skyldu að fá áritun í ferðabréf sín, þegar þeir eru á ferðalögum í þágu framan- 

greindra stofnana, enda framvísi þeir jafnframt ferðabréfi, yfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna eða þeirrar stofnunar, sem þeir starfa hjá, um það, að þeir séu að reka 

erindi Sameinuðu þjóðanna eða viðkomandi stofnunar. 

Auglýsing þessi, sem gefin er út samkvæmt heimild í 15. gr. reglugerðar nr. 148 

3. september 1965 um eftirlit með útlendingum, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 26. febrúar 1971. 

Auður Auðuns. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

B13 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Ólafíu Jóhannsdóttur, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 15. febrúar 1971. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Ólafíu Jóhannsdóttur. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Ólafíu Jóhannsdóttur. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er, í samræmi við síðustu munnlegar óskir Ólafíu Jóhanns- 

dóttur til vina hennar, að stuðla að því, að reist verði díakonissustofnun á Íslandi. 
Með díakonissustofnun á Íslandi er átt við sams konar stofnanir og þær, sem vinna 
að hinni kirkjulegu þjónustu (diakonia) kvenna almennt í evangelisk-lútherskum 
kirkjum, og díakonissa er kona, sem hlotið hefur menntun og vígslu til að leysa þess 
konar þjónustu af hendi. 

3. gt. 
Stofnfé sjóðsins er tíu þúsund krónur og má ekki skerða þann höfuðstól. Enn 

fremur skulu við höfuðstólinn leggjast gjafir, sem sefnar eru með þeim skilyrðum, að 
Þeim skuli til þess varið, og gildir um þær hið sama ákvæði og um hinn upphaflega 
höfuðstól. Skal höfuðstóllinn ávaxtaður í rikistryggðum bönkum eða sparisjóðum, 
eða verðbréfum, sem stjórn sjóðsins telur fullkomlega trygs. 

4. gr. 
Tekjur sjóðsins eru: 
Vextir af peningum og arður af eignum sjóðsins, gjafir, áheit og annað, er sjóðn- 

um kann að áskotnast. Tekjur sjóðsins leggjast við höfuðstól hans þangað til hann 
er orðinn kr. 75 000.00. Frá þeim degi má ráðstafa vöxtum hans og öðrum almenn- 
um tekjum samkvæmt skipulagsskrá þessari. Sé leyfð úthlutun ekki notuð til fulls, 
leggst afgangurinn við höfuðstól, sbr. 3. gr. Heimilt er stjórn sjóðsins að veita styrki 
úr, sjóðnum til hverra þeirra aðgerða, er miða að undirbúningi díakonissustofnunar 
á Íslandi, svo sem að styrkja til náms bær stúlkur, sem gerast vilja díakonissur eða 
starfa sem díakonissur. 

Stjórn sjóðsins er skipuð þrem mönnum tilnefndum til finm ára í senn. 'Til- 
nefnir landlæknir einn, biskupinn yfir Íslandi einn og stjórn kristilegs félags hjúkr- 
unarkvenna einn. 

6. gr. 
Endurskoða skal reikninga sjóðsins árlega af löggiltum endurskoðanda. Kristi- 

legt félag hjúkrunarkvenna skal varðveita bækur sjóðsins. 
Sjóður þessi er stofnaður af Ólafíu Jónsdóttur, hjúkrunarkonu. Leitað skal 

staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari, og hún birt í B-deild Stjórnar- 
tíðinda.
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REGLUGERÐ 

fyrir Heilsuverndarstöð Akureyrar. 

1. gr. 

Heilsuverndarstöðin er staðsett á Akureyri og starfssvæði hennar er Akureyrar- 

bær. Starfssvæðið má stækka, ef um það semst milli stjórnar stöðvarinnar og sveitar- 

félaga utan Akureyrar. 

Heilsuverndarstöðin má veita þjónustu öðrum en þeim, sem búsettir eru á starfs- 

svæði stöðvarinnar, og fer um þá þjónustu samkvæmt reglum, sem stjórn stöðvar- 

innar setur og ráðherra staðfestir. 

2. gr. 

Hlutverk Heilsuverndarstöðvar Akureyrar er fyrst um sinn heilsuvernd í eftir- 

töldum greinum: 
1. Mæðravernd. (Eftirlit með barnshafandi konum). 

2. Ungbarnavernd (0—2 ára barna) og smábarnavernd (2—-7 ára barna). 

3. Skólaeftirlit. (Heilsuvernd barna og unglinga á skólaaldri). 

4, Berklavarnir. 

5. Kynsjúkdómavarnir. 
6. Almennar sjúkdómavarnir. 

Enn fremur bæjarhjúkrun og heilsuvernd í öðrum greinum, sem upp eru taldar 

í 2. gr. laga um heilsuvernd nr. 44 1955. 

3. gr. 

Stjórn Heilsuverndarstöðvar Akureyrar skipa þrír menn. Ráðherra skipar einn 

mann, og skal hann vera formaður stjórnarinnar. Bæjarstjórn Akureyrar skipar einn 

mann og Sjúkrasamlag Akureyrar skipar einn mann. 
Kjörtímabil stjórnarinnar er hið sama og bæjarstjórnar. 

Stjórnin annast rekstur Heilsuverndarstöðvarinnar í umboði Bæjarstjórnar Akur- 

eyrar. Stjórn Heilsuverndarstöðvarinnar skipuleggur alla starfsemi stöðvarinnar og 

ákveður um framkvæmdir og störf samkvæmt 2. gr. reglugerðar þessarar. 

Stjórnin ræður starfslið að stöðinni eftir því, sem þörf krefur og má ráða hjúkr- 

unarkonu eða ljósmóður að stöðinni til þess að sjá um daglegan rekstur undir umsjón 

lækna stöðvarinnar og stjórnar hennar. 

4. gr. 

Heilsuverndarstöðin skal hafa sérstakan fjárhag og reikningshald. Um skiptingu 

kostnaðar og annað, sem við kemur rekstri Heilsuverndarstöðvarinnar fer eftir lög- 

um um heilsuvernd nr. 44 1955. 
Verði starfssvæði Heilsuverndarstöðvarinnar stækkað, fer um þátttöku sveitar- 

stjórn (sveitarsjóða) og sjúkrasamlaga, sem aðild fá að Heilsuverndarstöðinni, í 

reksturskostnaði hennar eftir samningum við sveitarstjórnir. 

5. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 3. gr. laga nr. 44, 1955 um heilsuvernd, 

öðlast þegar gildi. 

Í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 1. marz 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
  

Páll Sigurðsson.
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AUGLÝSING 

um skipulag í Seyluhreppi í Skagafjarðarsýslu. 

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 Seyluhrepps í Skagafjarðarsýslu að undanteknum 
byggingum á bújörðum. 

Þetta er hér með birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 5. marz 1971. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 44. j 5. marz 1971. 

AUGLÝSING 

um breyting á byggingasamþykkt fyrir Akureyrarkaupstað, sbr. auglýsingu um 
staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á byggingasamþykktum 

nr. 158 29. september 1967. 

1. gr. 
Grein 1. 2. 1. orðist svo: 
„Bygginganefnd skipa 5 menn kosnir hlutfallskosningu af bæjarstjórn árlega, 

samtímis öðrum föstum nefndum, og 5 varamenn þeirra. 
Bæjarstjóri er formaður nefndarinnar eða einhver í hans umboði. Byggingafull- 

trúi, slökkviliðsstjóri og bæjarverkfræðingur eiga sæti á fundum bygginganefndar og 
hafa þeir tillögurétt, svo og aðrir sérfræðingar, sem sveitarstjórn ákveður.“ 

Framangreind samþykktarbreyting staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 19 
20. október 1905 um byggingasamþykktir, sbr. lög nr. 84 16. des. 1943, um breyt- 
ingar á þeim lögum og skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 til að öðlast gildi þegar 
í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 5. marz 1971. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg.



5. marz 1971. 101 Nr. 45. 

AUGLÝSING 

um skipulag í Skeiðahreppi Í Árnessýslu. 

Að fengnum tillögum skipulagsstjórnar ríkisins hefur ráðuneytið, samkvæmi 

heimild í 4. gr. 2. mgr. skipulagslaga nr. 19 21. maí 1964, ákveðið að ákvæði skipu- 

lagslaga nr. 19/1964 skuli ná til Skeiðahrepps. 

Þetta er hér með birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 5. marz 1971. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
Hallgrímur ÞDalberg. 

9. marz 1971. Nr. 46. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 214 25. október 1966 um möskvastærðir 

botnvörpunetja og lágmarksstærðir fisktegunda. 

Í. gr. 

3. gr. 2. b. reglugerðarinnar breytist þannig að í stað orðanna: „Til 31. desember 

1968“, komi orðin: „Til 31. desember 1972“. 

2. gr. 

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

verndun fiskimiða landgrunnsins, og lögum nr. 14 30. marz 1960 um heimild fyrir 

ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæði alþjóðasamnings, er gerður var 24. 

janúar 1959, um fiskveiðar í norðausturhluta Atlantshafs, ásamt viðbæti, til þess 

að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 9. marz 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson. Sr 

Þórður Ásgeirsson. 

18. marz 1971. . Nr. 47. 

AU GLYSING 

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 kílómetra samkvæmt ökumæli, sem hér segir: 

B14
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A. Fólksflutningabifreiðar: 

Eigin þyngd bifreiðar Gjald fyrir hvern ekinn km 

5.0— 5.99 tonn .........0.200 000. kr. 1.10 
6.0— 699 — -— 1.35 
10—- 799 — — 1.45 
80— 899 — — 1.65 
90— 999 —— — 1.85 

10.0—-10.99 — — 200 
11.0—11.99 — — 2.15 

B. Aðrar bifreiðar en fólksflutningabifreiðar: 
Eigin þyngd bifreiðar Gjald fyrir hvern ekinn km 

0.0— 5.99 tonn ...... BARNANNA kr. 1.60 
6.0— 699 — — 1.90 
TO— 799 — — 2.10 
S0— 899 — — 2.35 
90— 999 —— — 2.65 

10.0—-10.99 — — 2.85 
11.0—11.99 — — 3.10 

2. gr. 
Þegar greiddur hefur verið þungaskattur af bifreið, skv. 1. gr., fyrir 30 000 km 

akstur á einu ári, skal endurgreiða 15% af kilómetragjaldi, sem til fellur umfram 
30 000 km og að 45 000 km, en 25% af kilómetragjaldi umfram 45 000 km. 

Endurgreiðsla þessi kemur til frádráttar ársfjórðungsgjaldi, er akstur hefur 
náð 30.000 km. 

3. gr. 
Um ísetningu ökumæla, innsiglun, álestur og viðgerðir, svo og um skyldur um- 

ráðamanns bifreiðar, varðandi álestur, færslu ökubókar o. þ. h. gilda ákvæði reglu- 
gerðar nr. 74/1970, um innheimtu þungaskatts samkvæmt ökumælum af bifreiðum, 
sem nota annað eldsneyti en benzín og eru 5 tonn eða meira að eigin þyngd, sbr. 
einnig reglugerð nr. 94/1970, um innheimtu bifreiðagjalda o. fl. 

4. gr. 
Gjaldskrá þessi kemur til framkvæmda við uppgjör þungaskatts fyrir þær bif- 

reiðar, sem hún tekur til, við álestur ökumæla í lok fyrsta ársfjórðungs 1971, að því 
er varðar akstur eftir síðasta álestur mælis, fram að álestri í lok fyrsta ársfjórð- 
ungs 1971. 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt vegalögum nr. 23 30. apríl 1970, sbr. lög nr. 
98 28. desember 1970, um breytingu á vegalögum, til að öðlast þegar gildi og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Gjaldskrá um þungaskatt af dísilbifreiðum, 5 tonn eða meira að eigin þyngd, 
nr. 100 11. júní 1970, er úr gildi felld, frá og með 1. janúar 1971 að telja. 

Samgönguráðuneytið, 18. marz 1971. 

Ingólfur Jónsson. 0 

Brynjólfur Ingólfsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um búnað og rekstur lyfjagerða og lyfjaheildsala 

og eftirlit með þeim nr. 289 22. desember 1970. 

1. gr. 

Eftirfarandi setning í 14. gr. b-lið falli burt: 

Efni notuð í rannsóknarskyni skal auðkenna með rauðum merkimiða. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lyfsölulögum nr. 30 29. apríl 

1963, öðlast þegar gildi. 

Í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 17. marz 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson. Í 

Jón Ingimarsson. 

94. marz 1971. Nr. 49. 

SAMÞYKKT 

fyrir Vatnsveitufélag Múlakotsbæja í Fljótshlíðarhreppi, Rangárvallasýslu. 

1. gr. 

Félagið heitir Vatnsveitufélag Múlakotsbæja. Heimili þess og varnarþing er í 

Fljótshlíðarhreppi í Rangárvallasýslu. 

2. gr. 

Tilgangur félagsins er að sjá býlum á félagssvæðinu fyrir vatni. 

3. gr. 

Stofnendur félagsins eru 3. Einn ábúandi frá hvorri jörð Múlakoti Í og Múla- 

koti 2 og Skógrækt ríkisins í Múlakoti 1 í Fljótshlíðarhreppi. 

Félagsskylda er samkvæmt 1. málsgrein þessarar greinar því skilyrði háð, að 

ábúanda séu látin í té afnot af vatni því, er félagið hefur til umráða. 

4. gr. 

Stofnkostnaður af upphaflegri aðalleiðslu vatnsveitunnar skal að jöfnum hlutum 

greiðast fyrir hvert býli á félagssvæðinu, svo og þeim styrk, sem veittur kynni að 

verða til vatnsveitunnar. 

5. gr. 

Félagsstjórn er skylt að boða til félagsfundar, ef þrír félagar eða tveir stjórnar- 

nefndarmenn krefjast þess, enda greini þeir tilefni kröfunnar. 

6. gr. 

Félagsfundur er lögmætur, ef helmingur félagsmanna sækir hann, enda hafi verið 

löglega til hans boðað. Fundur er löglega boðaður, ef hverjum félagsmanni er tilkynnt 

fundarboð bréflega eða persónulega með 5 daga fyrirvara. Á félagsfundum hafa allir 

félagsmenn jafnan rétt og ræður afl atkvæða úrslitum.
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7. gr. 
Aðalfundur félagsins skal haldinn eigi síðar en 1. maí ár hvert. Boða skal til hans 

með 6 daga fyrirvara, bréflega eða persónulega. 
Aðalfundur er lögmætur, ef %% félagsmanna mæta. 
Á aðalfundi skulu teknar ákvarðanir um starfsemi félagsins á árinu, lagðir fram 

reikningar þess og kosnir 3 menn í stjórn félagsins og 1 endurskoðandi til eins árs í 
senn. 

8. gr. 
Stjórn félagsins skiptir með sér verkum. Störf stjórnar og endurskoðanda skulu 

vera ólaunuð. Formaður kveður stjórnina saman til fundar og boðar félagsfundi og 
aðalfund. Stjórnarfundir eru því aðeins lögmætir, að allir stjórnarmenn séu mættir. 

Færa skal gerðabók stjórnarfunda og les ritari fundargerð í lok hvers fundar. 
Hann undirritar hana ásamt formanni, þegar hún hefur verið samþykkt af fundar- 
mönnum. 

9. gr. 
Stjórn félagsins hefur umsjón með vatnsveitunni, annast reikningshald hennar og 

sér um viðhald og viðgerðir á vatnsbólum og aðalleiðslu. 
Viðhald heimæða og vatnslögn í húsum annast félagsmenn hver hjá sér. 

10. gr. 
Samþykkt þessari má ekki breyta nema á aðalfundi, enda hafi breytinganna verið 

getið í fundarboði og séu að minnsta kosti ?% félagsmanna samþykkir þeim. 

Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af Vatnsveitufélagi Múlakotsbæja í 
Fljótshlíðarhreppi, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. marz 1971. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Haligrímur Dalberg. 

Nr. 50. 24. marz 1971. 

Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskups um, að bæirnir 
Bjarnastaðir, Másstaðir, Hjallaland, Hnjúkur og Helgavatn, er nú til- 
heyra Undirfellssókn, falli undir Þingeyrarsókn í Húnavatnsprófasts- 
dæmi. 

Eftir ósk meirihluta safnaðarfunda í báðum hlutaðeigandi sóknum og ályktun 
héraðsfundar Húnavatnsprófastsdæmis, veitir ráðuneytið hér með, samkvæmt tillög- 
um yðar, háæruverðugi herra, Í bréfi, dags. 3. desember s. 1., og með skírskotun til 11. 
gr. laga nr. 35/1970 um skipun prestakalla og prófastsdæma og um kristnisjóð, leyfi 
til þess, að eftirtaldir 5 bæir, Bjarnastaðir, Másstaðir, Hjallaland, Hnjúkur og Helga- 
vatn, er hingað til hafa tilheyrt Undirfellssókn í Húnavatnsprófastsdæmi, tilheyri 
framvegis Þingeyrarsókn í sama prófastsdæmi.
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HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Hafnarfjarðarkaupstað. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 

Hin löggilta höfn Hafnarfjarðarkaupstaðar takmarkast landmegin af strandlengju 

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

þeirra: 
Lína úr Markarkletti við Hraunsnes í Gróttuvita og lína úr Balaklöpp til skurð- 

ar við áðurnefnda línu 5000 m frá meðalstórstraumsfjöruborði á Hraunsnesi. 

Hafnargarðar skipta höfninni í Hafnarfirði í ytri og innri höfn, en í Straums- 

vík eru mörkin milli ytri og innri hafnar lína, sem hugsast dregin frá yzta enda 

norður brúnar hafnarbakkans, í sömu stefnu og hafnarbakkinn, þvert yfir hafnar- 

nyynnið, í fjöruborð vesturstrandar Straumsvíkur. 

Hafnarsvæði telst vera, auk hinnar löggiltu hafnar, öll strandlengja lögsagnar- 

umdæmis Hafnarfjarðar og allt landsvæði við Hafnarfjörð, sjávarmegin við eftirfar- 

andi mörk: Herjólfsgata, Vesturgata, Fjarðargata, Strandgata, Fornubúðir, Óseyr- 

arbraut og Hvaleyrarbraut. 

Í innri höfninni í Straumsvík telst til hafnarsvæðisins, fjaran á vesturströnd- 

inni og að auki allt landsvæði frá miðjum botni Straumsvíkur og Reykjanesbraut á 

austurströndinni, sjávarmegin við lóð ÍSAL. 

11. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur á hendi stjórn hafnarmálanna undir yfirum- 

sjón þess ráðuneytis, sem fer með hafnamál. 

3. gr. 

Hafnarstjórn hefur á hendi framkvæmd hafnarmála og eftirlit með hafnarmann- 

virkjum og hafnarsvæðinu öllu. 

Hafnarstjórn er auk bæjarstjóra skipuð fjórum mönnum. sem bæjarstjórn kýs 

hlutfallskosningu í einu lagi. 
Tveir þeirra manna, er bæjarstjórn kýs, mega vera utan bæjarstjórnarinnar. 

Kjörtímabil hafnarstjórnar er eitt ár og fer kjör hennar fram á sama tíma og 

nefnda bæjarstjórnar. 

Á fundum hafnarstjórnar mætir hafnarstjóri og hefur þar málfrelsi og tillögu- 

rétt. 
Hafnarstjórn kýs formann hafnarstjórnar, og stýrir hann fundum hennar og 

boðar til þeirra. Kjósa má hafnarstjóra formann hafnarstjórnar, bótt eigi hafi hann 

þar atkvæðisrétt. Hafnarstjórn kýs sér einnig ritara úr sínum hópi. 

Hafnarstjórn sér um viðhald og umbætur á höfninni. stýrir öllum framkvæmd- 

um er þar að lúla, og annast fjárhald hafnarinnar og reikningsskil fyrir hönd bæjar- 

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

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

erindisbréf. 
Daglegar framkvæmdir og eftirlit annast hafnarstjóri undir umsjón hafnarstjórn- 

ar. Til aðstoðar hafnarstjóra skulu vera svo margir starfsmenn, sem þurfa þykir. 
Bæjarstjórn skipar fasta starfsmenn eftir tillögu hafnarstjórnar, en hafnarstjórn 
gelur sagt þeim upp eða vikið þeim frá, án þess að til þurfi að koma samþykki bæj- 
arstjórnar. 

TIT. KAFLI 

Um almenna reglu. 

ð. gr. 
Hafnarstjóri sér um, að gætt sé reglu á höfninni og á landsvæði hennar. Er öllum 

skylt að hlýða fyrirmælum hans eða þess eða þeirra, sem hann setur til að gæta 
reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönnum hafnarinnar, getur hann kært 
Það fyrir hafnarstjóra, en skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn bafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

6. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á hafnarsvæðinu, 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 hafnarbakka. 

Fólk, sem fer um hafnarsvæðið er þar á eigin áhættu og ábyrgð. 

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

skipum, sem flytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós nema undir kötlum skips- 
ins og í eldavél skipsins og á lögboðnum ljóskerum. Tóbaksreykingar eru bannaðar 
í þeim skipum og á því svæði, þar sem unnið er að fermingu eða affermingu eld- 
fims varnings. 

Bannað er að sjóða tjöru, bik, fernisolíu og annað, sem eldhætta getur stafað af, 
í skipum á höfninni, svo og á landsvæði við innri hafnirnar, nema með leyfi hafnar- 
stjóra. 

Bannað er að skjóta af byssum eða öðrum skotvopnum á innri höfninni eða á 
landsvæði hafnarinnar. 

Þá er og skipum bannað að blása í flautur eða lúðra á innri höfninni, nema um- 
ferð gefi tilefni til. 

8. gr. 
Ekki má kasta í höfnina kjölfestu, ösku, dauðum fiski, matarleifum, fiskúrgangi, 

vírum, vöruleifum, umbúðum eða öðru þess háttar. Skal það flutt þangað, sem 
hafnarstjóri vísar til. 

Öllum skipum, farartækjum svo og verksmiðjum og öðrum atvinnurekstri, er 
stranglega bannað að dæla eða láta renna í höfnina olíur, lýsi, grút, olíusora eða 
annað, sem mengun veldur. 

Ber að hlíta í öllu reglugerð um varnir gegn óhreinkun sjávar af völdum olíu, 
sem sett er samkv. 3. gr. laga nr. 77 frá 10. maí 1966.
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9. gr. 

Á hafnarsvæðinu má ekki smíða ný skip, né þétta eldri skip, eða gera við þau 

á annan hátt, nema með leyfi hafnarstjóra og með þeim skilmálum, sem hann ákveð- 

ur. Bannað er að leggja skipum upp í hafnarfjöruna, nema með leyfi hafnarstjóra. 

Bannaður er hvers konar hvalskurður í og við höfnina. Eigi má draga, reka eða 

flytja á annan hátt inn í höfnina hvaltegundir, skipsflök eða neitt það, sem valdið 

getur óþrifnaði, umferðartruflun eða óþægindum í höfninni nema leyfi hafnarstjóra 

komi til. 

IV. KAFLI 

Um hafnsögu, legu skipa á höfninni og afgreiðslu þeirra. 

10. gr. 

Skip telst í reglugerð þessari sérhvert fljótandi far. 

11. gr. 

Sérhvert skip, sem ætlar til Hafnarfjarðar eða Straumsvíkur og nota vill hafn- 

sögumann, skal gera boð um það til skrifstofu hafnarinnar með minnst 3. klst. fyrir- 

vara. Er hafnsögumanni skylt að fara til móts við skipið allt að % sjómílu út fyrir 

vætu mörk hafnarinnar (Valhúsabauju), ef skipstjóri æskir þess. Vísar þá hafnsögu- 

maður skipinu leið til hafnar og má eigi yfirgefa það án samþykkis skipstjóra, fyrr 

en skipið er lagzt við landfestar eða við festar á höfninni. Heimilt er hafnsögumanni, 

meðan hann hefur ekki lokið starfi sínu, að banna hverjum þeim, sem ekki á lög- 

mætt erindi, að koma á skipsfjöl. Meðan hafnsögumaður dvelur um borð, ber skip- 

inu að sjá honum fyrir fæði. 
Hvert skip, sem af höfninni fer, á rétt á að fá hafnsögumann, og skal hafn- 

sögumanni skylt að fylgja því út fyrir vztu mörk hafnarinnar, ef skipstjóri æskir 

þess. Hafnsögumaður skal og hafa á hendi leiðsögu skipa um höfnina sjálfa. 

12. gr. 

Ef sjúkdómur er á skipinu eða ástæða þykir að ætla, að sótthætta geti stafað 

af því, ber hafnsögumanni 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. 

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 skip hans megi liggja. 

Ekkert íslenzkt skip, sem er stærra en 100 brúttórúmlestir, og ekkert erlent skip 

má fara inn í höfnina eða út úr henni án hafnsögumanns, sem hafnarstjóri lætur 

skipinu í té. Hafnarstjóri getur veitt undanþágu frá ákvæði þessu. 

Skip, sem koma inn í innri höfn án leiðsögumanns, skulu binda landfestar, þar 

sem starfsmenn hafnarinnar hafa vísað til. 

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 skal skylt að 

hlýða boðum starfsmanna hafnarinnar um það, hvert þau skuli flutt. Liggi skip í 

innri höfn án þess nokkuð sé unnið við það, getur hafnarstjóri krafizt þess, að bað 

sé tekið burtu. Ef ekki er orðið við þessu, hefur hafnarstjóri heimild til að láta flytja 

skipið, leggja því við legufæri, eða laka það á land og ber skipseiganda að greiða 

allan kostnað þar að lútandi.
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14. gr. 
Þegar búið er að leggja skipi við festar, má ekki flytja það þaðan án leyfis 

hafnarstjóra, en skyldur er skipstjóri að flytja skipið, ef hafnarstjóri skipar svo 
fyrir, og það enda þótt byrjað sé að ferma eða afferma skipið, en þá á skipstjóri 
öðrum fremur heimtingu á, að sér sé vísað á stað, þar sem fermingu eða affermingu 
verður haldið áfram. 

Þegar lokið er fermingu eða affermingu skips í innri höfn, skal jafnan skylt 
að flytja skipið á ytri höfnina, ef hafnarstjóri krefst þess. 

Færist hlutaðeigandi undan að færa skipið, eða dragist flutningur þess yfir 
þann tíma, er hafnarstjóri hefur til tekið og fyrirskipað, er hafnarstjóra heimilt að 
láta flytja skipið á kostnað og ábyrgð hlutaðeiganda. 

Brottfarartíma skips skal skipstjóri tilkynna skrifstofu hafnarinnar með að 
minnsta kosti þriggja klukkustunda fyrirvara. 

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

hafið í síðasta lagi innan sólarhrings. Verkinu skal haldið áfram alla virka daga, ef 
veður leyfir, unz því er lokið innan hæfilegs tíma. Ef ástæða þykir til, ber skipinu 
að víkja fyrir öðrum skipum, ef hafnarstjóri krefst Þess. 

Ef nauðsyn ber til, að skipum, sem fermd eru eða affermd við bryggju eða 
hafnarbakka, sé lagt 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. 

16. gr. 
Í hverju skipi eða fari, að undanskildum skipum eða förum, sem hafa leyfi hafn- 

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

Skal hann sjá um, að óviðkomandi aðilar hafi ekki aðgang að skipinu og ber 
eigandi fulla ábyrgð á öllu því tjóni, er leiða kann af vanrækslu í þessu efni. 

17. gr. 
Ekkert skip má liggja við dufl eða akkeri á innri 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. 

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

í festarauga, og eigi skipið að leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skal hliðarbát- 
um, botnvörpuhlerum og þess háttar tækjum, sveiflað inn fyrir borðstokkinn, brandar 
dregnir inn og rám snúið. 

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

eða við festarstólpa, að tilvísun hafnarstjóra. 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 varúðarmerkj-
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um. Þyki 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. 

20. 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, eða á annan hátt, heldur skulu þau girða svo fyrir með hlífum, að vatnið fari 

beint í höfnina, en komist eigi á bryggjuna eða hafnarbakkann. 

21. gr. 

Skip mega ekki láta vélar ganga af svo miklu afli, að öðrum skipum eða hafnar- 

mannvirkjum stafi hætta af því. 

29. gr. 

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

ar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. Verði drátt- 

ur á því, má hafnarstjóri láta færa skipið burt á kostnað eigandans, og er honum 

heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur. 

23. gr. 

Áður en kjölfesta er flutt í skip eða úr skipi, skal hafnarstjóra sert viðvart. 

Ákveður hann, hvar það skuli fara fram. 
Við uppskinun og útskinun 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 falli fyrir borð. Sé bessa eigi gætt, getur hafnarstjóri stöðvað 

verkið, unz bætt hefur verið úr því, sem áfátt er. 

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 hafnarstjóri vísar til. 

24. gr. 

Þegar lokið er ferminen eða affermingu, skal sá, er séð hefur um lestun eða 

Tosun láta strax ræsta bryggju há eða hafnarbakka, sem notuð hafa verið. Farist Það 

fyrir, skal hafnarstjóri sjá um, að það sé gert, en afgreiðslumaður skipsins greiði 

allan kostnað, sem af því leiðir. 

V. KAFLI 

Um skin, sem lagt er í lægi. 

25. gr. 
Skipum, sem leggja skal í lægi, má aðeins leggja á þeim stöðum, er hafnar- 

stjóri leyfir. Lexfið skal bundið því skilyrði, að eigandi skipsins láti taka það upp, 

ef það sekkur eða sprengja það sundur, svo og að bað skemmi ekki höfnina, enda sé 
hafnarstjórn heimilt að láta framkvæma þetta á kostnað eigandans, ef dráttur verður 

á því af hans hálfu. Skipnunum skal lagt undir umsjá hafnarstjóra og legufæri ákveðin 

í samráði við hann. Skal tendra ljós á skinunum, sýna dagmerki og gera hljóðbend- 
ingar eftir reslum þeim, er seltar ern í alþióðasjóferðareglum um skip, sem liggja 

fyrir akkerum. 

Eftirlit og viðhald legufæra er á ábyrgð skipseiganda. 
Ákvæði hoesi ná einnig til smærri báta og flutningapramma.
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26. gr. 
Meðan skip liggur mannlaust í lægi, skal ekki sjaldnar en á 14 daga fresti farið 

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

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

VI. KAFLI 

Um fermingu og affermingu eldfims og hættulegs varnings. 

21. gr. 
Skip, sem flytja sprengiefni, eldfima vökva, lofttegundir undir þrýstingi (flösku- 

gas) eða efni, sem við vissar aðstæður valda eld- eða sprengihættu, mega ekki koma 
inn á innri höfn, fyrr en hafnarstjóri hefur veitt leyfi til þess. 

Skipstjóra eða umboðsmanni ber að tilkynna hafnarstjóra og slökkviliðsstjóra 
um farminn 24 klst. fyrir áætlaðan komutíma. 

Tilkynningarskylda nær til efna, sem samkvæmt International Maritime Dan- 
gerous Goods Code, flokkast í flokka 1, 2, 3 og 5. Í tilkynningu skal greina nafn á 
varningi, magn, pökkun og lestun. 

Sem dæmi um hættulegan varning má nefna: púður, dýnamit, geómit, hlaðnar 
patrónur, benzin, steinolíu, aceton, terpentínu, toulol, kosangas, kaleíumkarbit, 
ammoníum nitrat, natriumklorat. 

28. gr. 
Losun á vörum, sem um ræðir í 27. gr. skal að jafnaði framkvæmd strax og skip 

hefur lagzt að bryggju og á undan losun á öðrum varningi. Við lestun skal slíkur 
farmur lestaður síðast, og skal skip láta úr höfn strax að lestun lokinni. 

Álíti hafnarstjóri að hætta geti stafað af fermingu eða affermingu eldfimrar 
vöru, getur hann stöðvað verkið unz nauðsynlegar varúðaráðstafanir hafa verið 
serðar. 

Hlíta skal í einu og öllu ákvæðum reglugerðar um brunavarnir og brunamál fyrir 
Hafnarfjörð. 

29. gr. 
Skylt er að hafa örygsisvörzlu við skip, sem ferma eða afferma eldfiman flutning. 
Hafnarstjóri getur ákveðið að lestun og losun slíkrar vöru fari fram við sér- 

staka hafnarbakka, þar sem tryggast er talið. 

30. gr. 
Skip, sem flytja eldfim efni, sem um ræðir í 27. gr. skulu á daginn hafa rautt 

flagg (merkjatákn B) á framsiglu, en á nóttunni rautt ljósker. 

VII. KAFLI 

Um hafnargjöld í Hafnarfirði. 

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

sleppa brotum. Rúmlestatala skips reiknast eins og hún (samkv. mælibréfi) mest 
verður meðan skipið er í höfn. Erlend skip samkv. „International Gross Tonnage“ 
mælingu.
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1. Lestagjald. 

32. gr. 

Öll skip, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu skulu greiða 

lestagjald í hvert sinn, er þau koma til hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, 

er síðar getur. 
Skip telst við ákvörðun lestagjalds koma til hafnar sé því veitt þjónusta af hafn- 

arstarfsmönnum eða tollgæzlunni. 

33. gr. 

a) Fiskiskip, sem leggja upp afla til vinnslu í Hafnarfirði og minni eru en 100 brúttó- 

rúmlestir, skulu greiða lestagjald tvisvar á ári, 2. janúar og Í. júlí, kr. 25.00 fyrir 

hverja brúttórúmlest. Undanþágu frá þessu getur hafnarstjóri veitt smábátum, 

sem ekki greiða bryggjugjald. 

b) Öll skip önnur, sem til hafnarinnar koma, nema herskip, varðskip, íslenzk vita- 

skip, skip sem hafa skírteini, sem skemmtiferðaskip, skip, sem gerð eru út til 

vísindalegra rannsókna, og skip þau, sem um getur í staflið ce) þessarar greinar, 

skulu greiða kr. 1.10 fyrir hverja brúttórúmlest. Innlend fiskiskip skulu þó ekki 

greiða lestagjald þetta oftar en tvisvar sinnum í mánuði, þótt þau komi oftar 

til hafnar. 
Strandferðaskip, sem sigla eftir fastri áætlun greiða hálft lestagjald. 

c) Skip, sem leita hafnar vegna illviðris. sjóskaða eða skemmda á skipi, greiða ekki 

lestagjald nema þan jafnframt fermi eða affermi einhverjar vörur. 

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

eða látna. 

2. Bryggjugjald. 

34. gr. 

Hvert skip, sem leggst við hafnarbakka eða bryggju, skal greiða brvyggjugjald 

af brúttórúmlest skipsins. 
Gjaldið skal greiða fyrir hvern sólarhring eða hluta af sólarhring, kr. 0.50 af 

hverri rúmlest, þó aldrei minna en kr. 50.00 um sólarhringinn. 

Skip er um getur í 33. gr. staflið a), greiða ekki bryggjusiald. Önnur fiskiskip 

skráð í Hafnarfirði greiða hálft bryggjusjald. 

Heimilt er að hækka brygsjugjald um 50% eftir 20 daga samfelldan legutíma 

skips. 
Herskip og varðskip, íslenzk vitaskip og skemmtiferðaskip eru undanþegin 

brygsjugsjaldi. 

3. Fjörngjald. 

35. gr. 

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

skal greiða kr. 2.00 af hverri brúttórúmlest skipsins, en þó aldrei minna en kr. 

150.00. 
Dráttarbrautarfyrirtæki eru skyld að sjá um og bera ábyrgð á innheimtusjaldi 

hessn fyrir hafnarsjóð hjá þeim skipum, er tekin ern á land hjá þeim. 

4. Vatnsgjald. 

36. gr. 

Fyrir vatn handa skipum skal sreiða gjald það, sem hafnarstjórn ákveður.
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5. Hafnsögugjald. 

97. gr. 
Öll skip, sem eru 30 brúttórúmlestir eða stærri, skulu hvort sem þau nota hafn- 

sögumenn eða eigi, skyld að greiða hafnsögugjald í fyrsta sinn á ári hverju, sem 
þan koma til hafnarinnar. 

Herskip, varðskip og fiskiskip, sem skrásett eru hér á landi eru undanþegin hafn- 
sögugjaldi, nema þau noti hafnsögumann. 

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

er skylt að nota hafnsögumann samkv. 18. gr., þó það hafi fengið undanþágu til þess 
að koma og fara til hafnar án hafnsögumanns, skal greiða hafnsögugjald. 

Auk þess skal greitt gjald fyrir leiðsögu skipa um innri höfnina og milli innri 
hafna í Hafnarfirði og Straumsvík. 

39. gr. 
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar að bólvirki eða lægi, kr. 600.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 1.50 fyrir hverja brúttórúmlest. 

Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfninni greiðist sama gjald og 
enn fremur fyrir leiðsögn milli innri hafna í Hafnarfirði og Straumsvík. 

hb) Fyrir leiðsögn um innri höfn skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a). 
c) Auk þess skal hvert skip, sem notar hafnsögumann eða skylt er að greiða hafn- 

sögugjald samkvæmt 37. gr., greiða kr. 100.00 í hafnsögusjóð. 

6. Vörugjald. 

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

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

41. gr. 
Ef vörur, sem samkvæmt farmskrá skips eiga að fara til annarra hafna en Hafn- 

arfjarðar, eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald, þegar 
vörurnar eru fluttar í land. 

Undanþegnar þessu gjaldi eru þær vörur, sem látnar eru á land um stundar- 

sakir vegna skemmda á skipi. 

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

lands, greiðist hálft vörugjald. 

43. gr. 
Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi. 

a) Afli skipa, lagður á land þesar skip kemur úr veiðiför, enda sé aflinn ætlaður 
til neyzlu eða verkunar og vinnslu í Hafnarfirði. 

b) Innlend nýymjólk, sem flyzt til hafnarinnar. 
ce) Umbúðir, sem endursendar eru. 
d) Kol, olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar, sem flutt er úr 

landi í íslenzk fiskiskip til eigin afnota. 
e) Bréfapóstur og farangur ferðamanna.
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44. 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 útreikning vörugjalds, og er skipstjóri skyldur að láta hafnarstjóra í té 

eftirrit af farmskrá skips síns. Sé engin farmskrá, skal skipstjóri sefa drengskap- 

arvottorð um vörumagn, sem skip hans hefur fermt eða atfermt. Þyki hafnarstjóra 

ástæða til, getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 

telur hentugast. 
Reynist vörumagnið meira en upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn. 

Ef ýmsar vörutegundir eru Í sömu sendingu og beri farmskrá ekki með sér 

greinilega sundurliðun í tegundum, skal reikna vörugjald eftir þeirri tegund, sem ber 

hæst vörugjald. 
Hafnarstjórn hefur heimild til að semja um sérstök vörugjöld ef um mikið magn 

af óunninni vöru er að ræða, svo og ef hún telur sérstakar löndunar- eða pökkunar- 

aðferðir réttlæta slíkt. 

45. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tekur til, og greið- 

ist gjald eins og þar segir. Þó skal aldrei reikna vörugjald lægra en kr. 10.00. 

Ef vafi leikur á, í hvaða flokki skuli telja vöru, skal hafnarstjóri úrskurða, en 

úrskurði hans má áfrýja til hafnarstjórnar. 

46. gr. 

Vörugjaldskrá. 

1. flokkur. Gjald kr. 2.60 fyrir hver 100 kg. 

a) Kol, koks, salt, ís, sement, brotajárn, vikur, alls konar vörur úr 

ódýrum steintegundum, áburður, kornvörur alls konar og hey. Olíur 

til eldsneytis og hreyfla, benzín, losað og lestað milli skipa í ytri höfn- 

inni. 
b) Gjald kr. 3.40 hver 100 kg. 

Olíur til eldsneytis og hreyfla, benzin, landað eða lestað í skip á innri 

höfninni. 
9. flokkur. Gjald kr. 3.90 fyrir hver 100 kg. 

Aluminíum, asfalt, carbid, fiskur, fiskbein, fiskimjöl, garnir, girðingavir, 

gólfdúkur, gólfpappi, gærur, hrogn, jarðávextir, járn og stál til smiða, 

bygginga og skipa, kaðlar, keðjur, kitti, kjöt, kornvörur, leður, efni til 

málningar, mör, miðstöðvarofnar, pípur úr asbesti, járni eða aluminíum, 

pokar úr striga eða pappir, umbúða- og prentpappír, rúðugler (einfalt 

venjulegt), saumur, segldúkur, síld, síldarmjöl, smurningsolíur, strigi, 

tjara, tvistur, vír Óóeinangraður úr stáli, kopar eða aluminíum, virnet, 

þakplötur úr asbesti, aluminíum, járni eða kopar, nýir ávextir, blöð, bæk- 

ur, brauðvörur, brennisteinn, hráefni til iðnaðar, svo sem sýrur, olíur, 

essensar, kaffi, kaleíum, lýsi, niðursuðuvörur, smjör, smjörlíkisolíur, syk- 

ur, te, ull. 
Útfluttar sjávarútvegs-, landbúnaðar- og iðnaðarvörur. 

3. flokkur. Gjald kr. 12.00 fyrir hver 100 kg. 
Efni til rafmagnslagna, eldhúsáhöld, gólfplötur, gúmmídúkar, harðviður, 

hreinlætistæki, húsgagnaspónn, leirvörur, lím alls konar, lyf alls konar, 

tengihlutir til miðstöðvarlagna, vatnslagna og rafmagnslagna, þilplötur 

alls konar, tvöfalt gler (einangrunargler), lofttegundir á stálflöskum, 

sápur, þvottaefni, málning, smjörlíki, innfluttar unnar iðnaðarvörur,
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slervörur, gúmmívörur, leikföng, prjónavörur, skófatnaður, vefnaðar- 
vörur, tilbúin hús og húshlutar. 
Allt ótalið annars staðar. 

4. flokkur. Gjald kr. 31.00 fyrir hver 100 kg. 

Heimilisvélar, landbúnaðarvélar, hreyflar, mælitæki, raf-og loftknúin 

verkfæri, sauma- og prjónavélar, skrifstofuvélar, þungavinnuvélar, vara- 
hlutir til bifreiða, hreyfla, landbúnaðarvéla og þungavinnuvéla, eldspýt- 
ur, dúnn, fiður, súkkulaði, súkkulaðikex, sælgætisvörur, bátar, bifhjól, 
bifreiðar, hjólbarðar, flugvélar, hjólhestar, húsgögn, hljóðfæri. 

- flokkur. Gjald kr. 80.00 fyrir hver 100 kg. 
Fegrunarmeðul, glysvarningur, ilmvötn, smyrsl, klukkur, úr, útvarps- og 
sjónvarpstæki, myndavélar, sjónaukar, tóbak, tóbaksvörur, vín, vín- 
andi. 

flokkur. Gjald kr. 20.00 hver rúmmetri. 
Timbur, ýmis gerviefni, svampur, eggjaumbúðir og annað reiknað eftir 
rúmmáli. 

„ flokkur. Gjald kr. 30.00 fyrir hvern grip. 
Hestar, nautgripir, svín. 
Gjald kr. 10.00 fyrir hvern grip. 
Sauðfé, geitfé, loðdýr. 
Gjald kr. 2.00 fyrir hvert stykki. 
Tómar tunnur. 

Et
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7. Ýmis gjöld til hafnarinnar. 

47. gr. 
Fyrir geymslu á vörum í húsum og á lóðum hafnarinnar um stundarsakir skal 

greiða gjald, sem hafnarstjóri ákveður. 

48. gr. 
Fyrir lóðir og land hafnarinnar, geymsluhús og verbúðir, sem leigt er einstök- 

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

49. gr. 
Fyrir notkun á hafnsögubátum hafnarinnar, krönum og öðrum tækjum hennar 

svo og fyrir móttöku skipa, bindingu og losun, og aðra útselda vinnu, símaafnot og 
rafmagn skal greiða gjald er hafnarstjóri ákveður. 

VIII. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargialda. 

50. gr. 
Hafnarstjóri sér um innheimtu allra hafnargjalda, og skal greiða gjöldin í skrif- 

stofu hafnarinnar. 

Ð1. gr. 
Skipstjóri og eigandi skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra, sem greiða ber 

til hafnarinnar vegna skipsins. Er skipstjóra skylt að afhenda hafnarstjóra þjóð- 
ernis- og skrásetningarskirteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess, og hefur hafn- 
arsjóður haldsrétt yfir skipinu, unz gjöldin eru greidd. Tafir og tjón sem af þessu 
hlýzt eru einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda skipagjaldsins. 

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
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getur vænzt þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá bæjarfógeta, nema hann sanni 

með vottorði frá hafnarstjóra, að hann hafi greitt öll gjöld sín til hafnarinnar. 

52. gr. 

Vörugjald og leigu fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar, samkvæmt 47. gr., 

greiðir móttakandi af vörum, sem koma til hafnarinnar, og sendandi af vörum, sem 

fluttar eru úr höfninni. Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslu- 

maður 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, sem 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 

höfninni, fellur í gjalddaga, þegar vörurnar eru komnar á skip. Skipstjóri og af- 

greiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar, unz gjaldið er greitt. 

Hafnarsjóður hefur og haldsrétt á vörum, til tryggingar gjaldinu, unz gjaldið er 

greitt. Skemmdir á varningi eða annað ljón, sem af því hlýzt að haldsréttarákvæði 

þessu sé beitt er einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda vörugjaldsins. 

5ð. gr. 

Leigu af lóðum og húsum hafnarinnar, samkv. 48. gr. greiðir leigutaki, svo og 

gjald fyrir að nota áhöld og tæki hafnarinnar og aðra veitta þjónustu, samkv. 49. 

gr., greiðir aðnjótandi. 

54. gr. 

Leyfisgjöld fyrir bryggjur og önnur mannvirki, sem gerð eru á hafnarsvæðinu 

skulu renna í hafnarsjóð. 

65. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð 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 gengur 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, vatnsgjald, hafnsögugjald, fjöru- 

gjald, gjald fyrir hafnsögubáta og önnur tæki og aðra aðstoð, sem framkvæmd er af 

hafnarinnar hálfu fyrir skipið. 

IX. KAFLI 

Um hafnarmannvirki einstakra manna og félaga innan hafnarinnar. 

56. gr. 

Meðfram og útfrá strandlengju hafnarsvæðisins má ekki gera í sjó fram neina 

bryggju eða önnur mannvirki, né heldur breyta þeim mannvirkjum, sem nú eru, 08 

ekki fylla upp eða dýpka út frá landi, nema bæjarstjórn hafi veitt samþykki sitt til. 

Sá, sem gera vill eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnarstjórninni beiðni um 

það, og skal beiðninni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, ef með þykir þurfa, 

í tvennu lagi, og heldur hafnarstjórn öðru eintakinu af hvoru þeirra eftir. Hafnar- 

stjórnin afgreiðir síðan málið til bæjarstjórnar, er ákveður hvort leyfið skuli veitt. 

Skjóta má þó þeirri ákvörðun undir úrskurð samgönguráðuneytisins. 

Byggingarleyfi, sem um getur í þessari grein, falla úr gildi, hafi þau ekki verið 

hagnýtt og verkinu lokið innan tveggja ára frá því að leyfið var veitt, og er óheimilt 

að gera mannvirki eftir þann tíma, nema leyfi komi til.
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57. gr. 
Á hverri bryggju eða uppfyllingu einstakra manna eða félaga innan hafnar- 

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

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

ætlað að leggjast að, skulu vera umsjónarmenn, sem hafa á hendi svo víðtæka dag- 
vörzlu mannvirkja þessara, sem hafnarstjórn telur nauðsyn á, og skulu umsjónar- 
menn þessir samþykktir af hafnarstjórninni. Umsjónarmenn þessir skulu ákveða legu- 
stað og umbúnað landfesta allra þeirra skipa, sem að mannvirkjunum leggjast, og 
ber þeim að sýna þeim, er þeir skipta við, fulla kurteisi. 

Reynist umsjónarmaður slíkra mannvirkja óhæfur til starfsins, svo að ætla megi 
að dómi hafnarstjórnar, að af ráðstöfunum hans eða vanrækslu geti stafað hætta í 
höfninni, getur hafnarstjórn svipt hann starfinu og heimilað nýjan umsjónarmann. 

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

sem stiga, landgöngubrýr, björgunartæki o. s. frv., fer eftir þeim fyrirmælum hafnar- 
stjórnar, er hún setur á hverjum tíma og sem gilda jafnt fyrir allar bryggjur og upp- 
fyllingar innan hafnarinnar. 

X. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

60. 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 á þeim stöð- 
um, sem ætlaðir eru til geymslu nema með sérstöku leyfi hafnarstjóra. Skal flytja 
burt muni og vörur jafnskjótt, sem hafnarstjóri krefst þess. Sé það eigi gert lætur 
hafnarstjóri gera það á kostnað og ábyrgð eiganda eða umboðsmanns hans. Ákvæði 
þessarar greinar taka ekki til mannvirkja einstakra manna eða félaga á hafnarsvæð- 
inu. 

61. gr. 
Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar eða á- 

höldum, fer eftir almennum reglum. 
Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, skulu þær ákveðnar af 

2 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 matsgerð er 
lokið. Yfirmat skal framkvæmt af 3 óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Kostnað- 
inn við yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur honum ekki í vil. Að 
öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

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

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

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

gefur aftur lögreglunni skýrslu um það.
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64. gr. 

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

umferð um höfnina. Í innri höfninni má alls ekki fást við fiskveiðar, nema með leyfi 

hafnarstjóra. Beitutaka og seglfestutaka og annað slíkt, er bannað í ytri og innri 

höfninni, nema með leyfi hafnarstjóra. 

65. gr. 

Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa stýri- 

manni, ef skipstjóri er ekki á skipi og eigi heldur umboðsmaður hans, samkvæmt 16. 

gr. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af skipshöfninni skip- 

unina, og er það jafngilt, sem skipstjóri hefði fengið skipunina sjálfur. 

66. gr. 

Allir þeir, sem æskja afgreiðslu fyrir skip, láns á tækjum eða aðstoðar á einn eða 

annan hátt hjá höfninni, skulu snúa sér beint til skrifstofu hafnarinnar með beiðni 

þar að lútandi. 
Heimilt er hafnarstjóra að neita þeim aðilum um aðstoð eða afgreiðslu, sem 

eru í vanskilum með gjöld til hafnarinnar, eða eru brotlegir við reglugerð þessa. 

67. gr. 

Á innri höfn má ekki sigla skipum hraðar en sem svarar 5 mílum á klst., nema 

sérstaklega standi á. 

68. gr. 

Sérhver skipstjóri, sem kemur við á höfninni á skipi sínu, á sjálfur, og svo skips- 

höfnin, að kynna sér ákvæði reglugerðar þessarar, sem liggur til sýnis á hafnarskrif- 

stofunni. Þar geta skipstjórar á skipum þeim, er til hafnar koma, fengið hæfilega 

mörg eintök af reglugerðinni. Eintak af reglugerðinni á að vera í hverju skipi, meðan 

það liggur í höfninni. Hafnarstjóri sér um, að jafnan sé til á hafnarskrifstofunni 

nægilegt upplag af reglugerðinni á tungumálum þeim, sem hafnarstjórn ákveður. 

69. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100 000.00 nema þyngri refs- 

ing liggi við samkvæmt almennum lögum. 

Sektirnar renna í hafnarsjóð Hafnarfjarðar. 

70. gr. 

Með mál út af brotum á 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, sem 

hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Hafnarfjarðarkaup- 

stað, nr. 2 3. janúar 1966, með síðari breytingum. 

Samgönguráðuneytið, 26. marz 1971. 

Ingólfur Jónsson. 
Kristinn Gunnarsson. 
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HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Landshöfn í Keflavík og Njarðvíkum. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Norður- og austurtakmörk hafnarinnar er bein lína til austurs frá Stakk út í 

beina línu til norðurs frá Ytri-Skoru, miðað við réttar áttir. 
Tvær vörður skulu settar á hvorn þessara staða, og sýni þær takmörk hafnar- 

innar. 

1I. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Stjórn hafnarinnar skipa 5 menn: Þrír kosnir af sameinuðu Alþingi, einn kosinn 

af bæjarstjórn Keflavíkur og einn af hreppsnefnd Njarðvíkurhrepps. Hafnarstjórn 
skal kosin til fjögurra ára í senn. 

Ráðherra sá, sem fer með hafnamál, skipar formann hafnarstjórnar úr hópi 
stjórnarmanna. 

Hafnarstjórn hefur með höndum, undir yfirumsjón þess ráðuneytis, er fer með 
hafnamál, og fyrir hönd ríkissjóðs, framkvæmd hafnamála og eftirlit með höfn- 
inni, sér um viðhald og umbætur hafnarinnar, stýrir öllum framkvæmdum, sem þar 
að lúta og annast fjárhald og reikningsskil. 

3. gr. 
Hafnarstjóri skal ráðinn sem fastur starfsmaður hafnarinnar og skipaður í starfið 

af ráðherra þeim, sem fer með hafnamál. 
Hafnarstjóri skal hafa framkvæmdastjórn og daglegan rekstur hafnarinnar með 

höndum, undir umsjón hafnarstjórnar. Hann situr fundi hafnarstjórnar og hefur 
þar tillögurétt. 

Hafnarstjóri ræður fasta starfsmenn í samráði við hafnarstjórn svo marga sem 
þurfa þykir. 

TIl. KAFLI 

Um almenna reglu. 

4. gr. 
Hafnarstjóri sér um, að gætt sé reglu á höfninni og á landsvæði hennar. Er öll- 

um skylt að hlýða fyrirmælum hans eða þess eða þeirra, sem hann setur til að gæta 
reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönnum hafnarinnar, getur hann kært 
það fyrir hafnarstjóra, en skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

5. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á hafnarsvæðinu, 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. Fólk sem fer um hafnarsvæðið er þar á eigin áhættu og ábyrgð.
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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 undir kötlum 

skipsins og í eldavél skipsins og á lögboðnum ljóskerum. Tóbaksreykingar eru bann- 

aðar í þeim skipum og á því svæði, þar sem unnið er að fermingu eða affermingu 

eldfims varnings. 
Bannað er að sjóða tjöru, bik, fernisolíu og annað, sem eldhætta getur stafað af, 

í skipum á höfninni, svo og á hafnarsvæðinu, nema með leyfi hafnarstjóra. 

Bannað er að skjóta af byssum eða öðrum skotvopnum við höfnina eða á henni. 

Þá er og skipum bannað að blása í flautur eða lúðra á innri höfninni, nema 

umferð gefi tilefni til þess. 

7. gr. 

Ekki má kasta í höfnina kjölfestu, ösku, dauðum fiski, matarleifum, fiskúrgangi, 

virum, vöruleifum, umbúðum eða öðru þess háttar. Skal það flutt þangað, sem hafn- 

arstjóri vísar til. 
Öllum skipum, farartækjum svo og verksmiðjum og öðrum atvinnurekstri, er 

stranglega bannað að dæla eða láta renna í höfnina olíur, lýsi, grút, olíusora eða 

annað, sem mengun veldur. 

Ber að hlita í öllu reglugerð um varnir gegn óhreinkun sjávar af völdum olíu, 

sem sett er samkv. 3. gr. laga nr. 77 frá 10. maí 1966. 

Bannaður er hvers konar hvalskurður í og við höfnina. Eigi má draga, reka 

eða flytja á annan hátt inn í höfnina hvaltegundir, skipsflök eða neitt það, sem 

valdið getur óþrifnaði, umferðartruflun eða óþægindum í höfninni nema leyfi hafn- 

arstjóra komi til. 

IV. KAFLI 

Um hafnsögu, legu skipa á höfninni og afgreiðslu þeirra. 

8. gr. 

Skip telst í reglugerð þessari sérhvert fljótandi far. 

9. gr. 

Sérhvert skip, sem ætlar til hafnarinnar og nota vill hafnsögumann, skal gera 

boð um það til skrifstofu hafnarinnar með minnst 3 klst. fyrirvara. Er hafnsögu- 

manni skylt að fara til móts við skipið allt að 1 sjómílu undan Vatnsnesi. Vísar þá 

hafnsögumaður skipinu leið til hafnar og má eigi yfirgefa það, án samþykkis skip- 

stjóra, fyrr en skipið er lagzt við festar á höfninni. Heimilt er hafnsögumanni, meðan 

hann hefur ekki lokið starfi sínu, að banna hverjum þeim, sem ekki á lögmætt er- 

indi, að koma á skipsfjöl. Meðan hafnsögumaður dvelur um borð, ber skipinu að 

sjá honum fyrir fæði. 

10. gr. 

Ef sjúkdómur er á skipinu eða 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. 

11. 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.
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Ekkert íslenzkt skip, sem er stærra en 100 brúttórúmlestir, og ekkert erlent skip 
má fara inn í innri böfnina eða út úr henni án hafnsögumanns, sem hafnarstjóri læt- 
ur skipinu í té. Hafnarstjóri getur veitt undanþágu frá ákvæði þessu. 

Skip sem koma inn í innri höfnina án leiðsögumanns, skulu binda landfestar 
þar, sem starfsmenn hafnarinnar hafa vísað Hl. 

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 skal skylt að 
hlýða boðum starfsmanna hafnarinnar um það, hvert þau skuli flutt. Liggi skip á 
innri höfninni án þess að nokkuð sé unnið við það, getur hafnarstjóri krafizt þess, 
að það sé tekið burtu. Ef ekki er orðið við þessu, hefur hafnarstjóri heimild til þess 
að láta flytja skipið, leggja því við legufæri utan innri hafnar, eða taka það á land, 
og ber skipseiganda að greiða allan kostnað þar að lútandi. 

12. 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 til tekið og fyrirskipað, er hafnarstjóra heimilt að láta 
flytja skipið á kostnað og ábyrgð hlutaðeiganda. 

Brottfarartíma skips skal skipstjóri tilkynna skrifstofu hafnarinnar með að 
minnsta kosti þriggja klukkustunda fyrirvara. 

13. gr. 
Ef nauðsyn ber til að skipum, sem fermd eru eða affermd við bryggju eða 

hafnarbakka, sé lagt 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 farþegum 
Þeirra skipa, sem utar liggja, heimil nauðsynleg umferð um þilför skipa, sem nær 
liggja. 

14. gr. 
Í hverju skipi skal jafnan vera einn maður að minnsta kosti, er tekið geti á móti 

skipunum starfsmanna hafnarinnar og framkvæmt þær. 
Skal hann sjá um að óviðkomandi aðilar hafi ekki aðgang að skipinu og ber 

eigandi fulla ábyrgð á öllu því tjóni er leiða kann af vanrækslu í þessu efni. 

15. gr. 
Ekkert skip má liggja við dufl eða akkeri á innri höfninni, nema með sérstöku 

leyfi hafnarstjóra. Eigi má heldur teppa umferð með taugum, strengjum eða köðl- 
um, nema hafnarstjóri telji nauðsynlegt. Sérhvert skip, sem ekki er bundið við 
bryggju eða hafnarbakka, skal hafa uppi fyrirskipuð ljós og dagmerki. 

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

í festarauga, og eigi skipið að leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skal hliðar- 
bátum, botnvörpuhlerum og þess háttar tækjum sveiflað inn fyrir borðstokkinn, 
brandar dregnir inn og rám snúið. 

17. gr. 
Eigi má festa skipum við hafnarbakka eða bryggjur, nema við festarhringa eða 

við festarstólpa, að tilvísun hafnarstjóra. Séu landfestar úr járni, skulu þær vera 
klæddar, þar sem þær hvíla á hafnarbakkanum eða bryggjunni. Festum skal þann- 
ig komið fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á bryggju og hafnarbakka os
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skulu festar auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki 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. 

18. 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, eða á annan hátt, heldur skulu þau girða svo fyrir með hlífum, 

að vatnið fari beint í höfnina, en komist eigi á bryggjuna eða hafnarbakkann. 

19. gr. 

Skip mega ekki láta vélar ganga af svo miklu afli, að öðrum skipum eða hafn- 

armannvirkjum stafi hætta af því. 

20. gr. 

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

ar gerðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. Verði 

dráttur á því, má hafnarstjóri láta færa skipið burt á kostnað eigandans, og er 

honum heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur. 

21. gr. 

Áður en kjölfesta er flutt í skip eða úr skipi, skal hafnarstjóra gert viðvart. 

Ákveður hann, hvar það skuli fara fram. 

Við uppskipun og útskipun á kjölfestu, sandi, kolum eða öðru þess háttar, 

er skylt að hafa nægilega sterkar hlífar milli skips og hafnarbakka eða bryggju, 

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

unz bætt hefur verið úr því, sem áfátt er. 

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 hafnarstjóri vísar til. 

22. gr. 

Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal sá, er séð hefur um lestun eða 

losun, láta ræsta bryggju þá eða hafnarbakka, sem notuð hafa verið. Farist það 

fyrir, skal hafnarstjóri sjá um, að það sé gert, en afgreiðslumaður skipsins greiðir 

allan kostnað, sem af því leiðir. 

V. KAFLI 

Um skip, sem lagt er í lægi. 

23. gr. 

Skipum, sem leggja skal í lægi, má aðeins leggja á þeim stöðum, er hafnar- 

stjóri leyfir. Skipunum skal lagt undir umsjá hafnarstjóra og legufæri ákveðin í 

samráði við hann. Eftirlit og viðhald legufæra er á ábyrgð skipseiganda. 

Meðan skip Hegur mannlaust í lægi, skal ekki sjaldnar en á 14 daga fresti farið 

út í það til þess að líta eftir, hvort legufæri eða annað hafi haggazt eða bilað, og ef 

svo reynist, skal lagfæra það svo fljótt, sem auðið er. 

Áður en skipstjóri fer af skipinu, skal hann skriflega tilgreina hafnarstjóra 

siglingafróðan mann, sem búsettur er í Keflavík eða Njarðvík, sem hafa skal umsjón 

skipsins á hendi. Beinir hafnarstjóri til hans öllum fyrirskipunum, sem skipið varða. 

Sér hann um að þeim sé fullnægt. Verði dráttur á því. skal hafnarstjóri láta full- 

nægja þeim, en skipseigandi greiði allan kostnað, sem af því leiðir.
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VI. KAFLI 
Um fermingu og affermingu eldfims og hættulegs varnings. 

24. gr. 
Skip, sem flytja sprengiefni, eldfima vökva, lofttegundir undir þrýstingi (flösku- 

gas) eða efni, sem við vissar aðstæður valda eld- eða sprengihættu, mega ekki koma 
inn á innri höfnina, fyrr en leyfi hefur verið veitt til þess. 

Skipstjóra eða umboðsmanni ber að tilkynna hafnarstjóra og slökkviliðsstjóra 
um farminn 24 klst. fyrir áætlaðan komutíma. 

Tilkynningarskylda nær til efna, sem samkvæmt International Maritime Dang- 
erous Goods Code flokkast í flokka 1, 2, 3 og 5. 

Í tilkynningu skal greina nafn á varningi, magn, pökkun og lestun. 
Sem dæmi um hættulegan varning má nefna: púður, dýnamit, geomiít, hlaðnar 

patrónur, benzín, steinolíu, aceton, terpentínu, toulol, kosangas, kaleiumkarbit, am- 
moníum nitrat, natriumklorat. 

25. gr. 
Losun á vörum, sem um ræðir í 24. gr. skal að jafnaði framkvæmd strax og skip 

hefur lagzt að bryggju og á undan losun á öðrum varningi. Við lestun skal slíkur 
farmur lestaður síðast, og skal skip láta úr höfn strax að lestun lokinni. 

Álíti hafnarstjóri að hætta geti stafað af fermingu eða affermingu eldfimrar vöru 
setur hann stöðvað verkið unz nauðsynlegar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar. 

Hlíta skal í einu og öllu ákvæðum brunamálasamþykktar fyrir Keflavík og í 
Njarðvíkurhreppi. 

26. gr. 
Skylt er að hafa öryggisvörzlu við skip, sem ferma eða afferma eldfiman flutning. 
Hafnarstjóri getur ákveðið að lestun og losun slíkrar vöru fari fram við sér- 

staka hafnarbakka, þar sem tryggast er talið. 

27. gr. 
Skip, sem flytja eldfim efni, sem um ræðir í 94. gr. skulu á daginn hafa uppi 

rautt flagg (merkjatákn BR) á framsiglu, en á nóttunni rautt ljósker. 

VII. KAFLI 

Um hafnargjöld í Keflavík Njarðvík. 

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

sleppa brotum. Rúmlestatala skips reiknast eins og hún (samkv. mælibréfi) mest 
verður meðan skipið er í höfn. 

1. Lestagjald. 

29. gr. 
Öll skip, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, skulu greiða 

lestagjald í hvert sinn, er þau koma til hafnarinnar þó með þeim undantekningum, 
er síðar getur. 

Skip telst við ákvörðun lestagjalds koma til hafnar sé því veitt þjónusta af 
hafnarstarfsmönnum eða tollgæzlunni í Keflavík.
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30. gr. 

a. Öll skip, sem til hafnarinnar koma greiða lestagjald kr. 1.10 fyrir hverja brúttó- 

rúmlest. 
Innlend fiskiskip og innlend skip. sem eingöngu sigla með ströndum lands- 

ins skulu þó eigi greiða lestagjald oftar en einu sinni í mánuði. 

b. Herskip, varðskip, björgunarskip, skip, sem hafa skírteini sem skemmtiferða- 

skip og skip, sem gerð eru út til vísindalegra rannsókna, greiða ekki lestasjald. 

c. Skip, sem leita hafnar vegna illviðris, sjóskaða eða skemmda á skipinu, greiða 

ekki lestagjald, nema þau jafnframt fermi eða affermi einhverjar vörur. Sama 

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

2. Bryggjugjald. 

31. gr. 

Hvert skip, sem leggst við hafnarbakka eða bryggju, skal greiða bryggjugjald 

af brúttórúmlest skipsins. 

Gjaldið skal vera kr. 0.50 af rúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólar- 

hring, þó. aldrei minna en kr. 40.00 um sólarhringinn. 

Innlend fiskiskip, sem stærri eru en 100 brúttórúmlestir greiði kr. 80.00 um sól- 

arhringinn. Séu þau hins vegar stærri en 200 brúttórúmlestir skulu þan greiða kr. 

190.00 fyrir hvern sólarhring. Innlend fiskiskip, sem stærri eru en 300 brúttórúmlestir 

og greiða hafnsögugjald. skulu greiða bryggjugjald sem önnur skip. 

Fiskiskip undir 30 brúttórúmlestum kr. 20.00 fyrir hvern skólarhring, en önnur 

fiskiskip undir 100 rúmlestum greiði lágmarksgjald skv. 2. málsgr. þessarar greinar 

Herskip og varðskip, íslenzk vitaskip og skemmtiferðaskip eru undanþegin 

bryggjugjaldi. 

3. Fjörugjald. 

32. gr. 

Fyrir að leggja skipi í fjöru til hreinsunar eða laka skip í slipp til aðgerðar, skal 

greiða kr. 2.00 af hverri brúttórúmlest skipsins. 

Dráttarbrautarfvyrirtæki eru skvld að sjá um og bera ábyrgð á innheimtu gjalds 

þessa fyrir höfnina hjá þeim skipum, er tekin eru á land hjá þeim. 

4. Vatnsgjald. 

33. gr. 

Fyrir vatn til skipa skal greiða gjald, sem hafnarstjórn ákveður. 

5. Hafnsögugjald. 

34. gr. 

Herskip, varðskip og innlend skip minni en 100 brúttórúmlestir eru undanþegin 

hafnsögugjaldi, nema þau noti hafnsögumann. 

Hvert það skip, sem notar hafnsögumann til hafnarinnar eða frá höfninni, skal 

greiða hafnsögugjald. 

30. gr. 

Sérstakt gjald skal greitt fyrir leiðsögu skipa milli Keflavíkurhafnar og Njarð- 

víkurhafnar.
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36. gr. 
Hafnsögugjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar kr. 600.00 fyrir hvert skip, auk kr. 1.50 fyrir 
hverja brúttórúmlest. 

Fyrir leiðsögu frá höfninni greiðist sama gjald. 
b. Fyrir leiðsögn milli hafna skv. 35. gr. greiðist hálft gjald. 

6. Vörugjald. 

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

skipað er upp eða út á höfninni, með þeim undantekningum, er síðar getur. 

38. gr. 
Ef vörur, sem samkvæmt farmskrá skips eiga að fara til annarra hafna, eru látn- 

ar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald, þegar vörurnar eru fluttar 
í land. 

Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur, sem látnar eru í land um stundarsakir 
vegna skemmda á skipi. 

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

lands, greiðist hálft vörugjald. 

40. gr. 
Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 
Kol, olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar og fluttar eru úr 

landi, enn fremur salt og ís, sem flutt er úr landi í íslenzk fiskiskip til eigin nota. 
Bréfapóstur og farangur ferðamanna. 

41. gr. 
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 útreikning vörugjalds, og er skipstjóri skyldur 

að láta hafnarstjóra í té eftirrit af farmskrá skips síns. Sé engin farmskrá, skal skip- 
stjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem skip hans hefur fermt eða affermt. 

Þyki hafnarstjóra ástæða til, getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagn- 
ið á þann hátt, sem hann telur hentugast. Reynist vörumagnið meira en upp var gefið, 
greiðir skipið kostnaðinn. 

Ef Ýmsar vörutegundir eru í sömu sendingu og beri farmskrá ekki með sér greini- 
lega sundurliðun í tegundir, skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund, sem ber hæst 
vörugjald. 

Hafnarstjórn hefur heimild til að semja um sérstök vörugjöld, ef um mikið 
magn af óunninni vöru er að ræða, svo og ef hún telur sérstakar löndunar- eða pökk- 
unaraðferðir réttlæta slíkt. 

42. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tekur til, og greið- 

ist gjald eins og þar segir. Þó skal aldrei reikna vörugiald lægra en 10.00 krónur. 
Ef vafi leikur á, í hvaða flokki skuli telja vöru, skal hafnarstjóri úrskurða, en 

úrskurði hans má áfrýja til hafnarstjórnar.
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1. flokkur. 

2. flokkur. 

3. flokkur. 

4. flokkur. 

5. flokkur. 

6. flokkur. 

7. flokkur. 

8. flokkur. 

43. gr. 

Vörugjaldskrá. 

Gjald kr. 2.60 fyrir hvert 100 kg: 

Kol, koks, kalk, leir, salt, sement, vikur, olíur til eldsneytis og hreyfla, 

benzíin. 

Gjald kr. 3.90 fyrir hver 100 kg: 

Áburður, alumíníum, asfalt, carbít, fiskur, fiskbein, fiskimjöl, fóður- 

vörur alls konar, garnir, girðingavír, gólfdúkur, gólfpappi, gærur, hrogn, 

jarðávextir, járn og stál til smíða, bygginga og skipa, kaðlar, keðjur, 

kitti, kjöt, kornvörur, leður, efni til málningar, mör, miðstöðvarofnar, 

pípur úr asbesti, járni eða aluminíum, pokar úr striga eða pappir, um- 

búða- og prentpappír, rúðugler (einfalt venjulegt), saumur, segldúkur, 

síld, síldarmjöl, smurningsolíur, strigi, tjara, tvistur, vír óeinangraður 

úr stáli, kopar eða aluminíum, vírnet, þakplötur úr asbesti, aluminíum, 

járni eða kopar, nýir ávextir, blöð, bækur, brauðvörur, brennisteinn, hrá- 

efni til iðnaðar, svo sem sýrur, olíur, essensar, kaffi, kaleíum, lýsi, 

niðursuðuvörur, smjör, smjörlíkisolíur, sykur, te, ull. 

Útfluttar sjávarútvegs-, landbúnaðar- og iðnaðarvörur. 

Gjald kr. 12.00 fyrir hver 100 kg: 

Efni til rafmagnslagna, eldhúsáhöld, gólfplötur, súmmídúkur, harð- 

viður, hreinlætistæki, húsgagnaspónn, leirvörur, lím alls konar, lyf alls 

konar, tengihlutir til miðstöðvalagna, vatnslagna og raflagna, þilplötur 

alls konar, tvöfalt gler, (einangrunargler), lofttegundir á stálflöskum, 

sápur, þvottaefni, málning, smjörlíki, innfluttar unnar iðnaðarvörur, gler- 

vörur, gúmmívörur, leikföng, prjónavörur, skófatnaður, vefnaðarvörur. 

Allt ótalið annars staðar. 

Gjald kr. 31.00 fyrir hver 100 kg: 

Heimilisvélar, landbúnaðarvélar, hreyflar, mælitæki, raf- og loftknúin 

verkfæri, sauma- og prjónavélar, skrifstofuvélar, þungavinnuvélar, vara- 

hlutir til bifreiða, hreyfla, landbúnaðarvéla og þungavinnuvéla, eld- 

spýtur, dúnn, fiður, súkkulaði, súkkulaðikex, sælsætisvörur, bátar, bif- 

hjól, bifreiðar, hjólbarðar, flugvélar, hjólhestar, húsgögn, hljóðfæri. 

Gjald kr. 80.00 fyrir hver 100 kg: 

Fegrunarmeðul, glysvarningur, ilmvötn, smyrsl, klukkur, úr, útvarps- 

tæki, sjónvarpstæki, myndavélar, sjónaukar, tóbak, tóbaksvörur, vín, 

vínandi. 

Gjald kr. 20.00 hver rúmmetri: 

Timbur, ýmis gerviefni, svampur, eggjaumbúðir og annað reiknað eftir 

rúmmáli. 

Gjald kr. 30.00 fyrir hvern grip: 
Hestar, nautgripir, svín. 
Gjald kr. 10.00 fyrir hvern grip: 
Sauðfé, geitfé, loðdýr. 
Gjald kr. 2.00 fyrir hvert stykki: 
Tómar tunnur. 

Gjald kr. 1.20 fyrir hver 100 kg: 
Allur afli lagður á land. 
Af afla, sem fer beint til mjölvinnslu frá skipshlið greiðist hálft gjald. 

B17
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7. Ýmis gjöld til hafnarinnar. 

44. gr. 
Fyrir geymslu á vörum í húsum og á lóðum hafnarinnar um stundarsakir skal 

greiða gjald, sem hafnarstjóri ákveður. 

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

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

46. gr. 
Fyrir notkun á dráttarbátum, hafnsögubátum, krönum og öðrum tækjum hafn- 

arinnar, svo og fyrir mótttöku skipa, skal greiða gjald sem hafnarstjóri ákveður. 

VITI. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

47. gr. 
Hafnarstjóri sér um innheimtu allra hafnargjalda, og skal greiða sjöldin í skrif- 

stofu hafnarinnar. 

48. gr. 
Skipstjóri og eigandi skips ber ábyrgð á sreiðslu gjalda þeirra, sem greiða ber 

til hafnarinnar vegna skipsins. Er skipstjóra skylt að afhenda hafnarstjóra þjóð- 
ernis- og skrásetningarskírteini skipsins ef hafnarstjóri krefst þess, og hefur hafn- 
arsjóður haldsrétt yfir skipinu, unz gjöldin eru greidd. 

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

49. gr. 
Vörugjald greiðir mótttakandi af vörum, sem koma til hafnarinnar, og 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, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, Þegar skipið, 

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

50. gr. 
Leigu af lóðum og húsum hafnarinnar samkv. 45. gr., svo og gjald fyrir að 

nota áhöld og tæki hafnarinnar, samkv. 46. er., greiðir samningsaðili. 

Ð1. gr. 
Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangs- 

rétt sem önnur opinber gjöld, sbr. 83. gr. Þ, tölulið 3, skiptalaganna. Auk þess eru 
skipagjöld tryggð með lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samnings- 
veðskuldum.
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Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 

hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald, vatnsgjald, hafnsögugjald, fjörugjald, 

gjald fyrir dráttarbáta og aðra aðstoð, sem framkvæmd er af hafnarinnar hálfu fyrir 

skipið. 

IX. 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 á þeim stöð- 

um, sem ætlaðir eru til geymslu, nema með sérstöku leyfi hafnarstjóra. Skal flytja 

burt muni og vörur jafnskjótt sem hafnarstjóri krefst þess. Sé það eigi gert lætur 

hafnarstjóri gera það á kostnað og ábyrgð eiganda eða umboðsmanns hans. 

5ð. gr. 

Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, 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 3 óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. 

Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, sem krafðist vfirmats, ef það gengur honum ekki 

í vil. 
Dráttarbátar hafnarinnar eru á sama hátt í þjónustu og ábyrgð þess skips, er 

þeir aðstoða, frá því þeir taka við taug, eða fyrirmælum stjórnanda skipsins, er að- 

stoðar nýtur, og þar til taug er sleppt eða fyrirmæli gefin um að aðstoð sé lokið. 

54. gr. 

Nú veldur skip skemmdum í höfninni eða skipstjóri verður brotlegur við ákvæði 

reglugerðar þessarar, og er þá óheimilt að flvtja skipið úr höfninni áður en málið 

er útkljáð, nema fullnægjandi trygging sé sett fyrir greiðslu, að dómi hafnarstjóra. 

56. gr. 

Hafnarstjóra skal þegar 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, sam- 

kvæmt 14. gr. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af skips- 

höfninni skipunina, og er það jafngilt, sem skipstjóri hafi fengið skipunina sjálfur. 

57. gr. 

Allir þeir, sem æskja afgreiðslu fyrir skip, láns á tækjum eða aðstoðar á einn eða 

annan hátt hjá höfninni, skulu snúa sér beint til skrifstofu hafnarinnar með beiðni 

þar að lútandi. 
Heimilt er hafnarstjóra að neita þeim um aðstoð og afgreiðslu, sem eru Í van- 

skilum með gjöld til hafnarinnar.
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58. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 100 000.00 krónum, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. 
Sektirnar renna í hafnarsjóð landshafnarinnar. 

59. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 
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. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð fyrir landshöfnina í Kefla- 
vík og Njarðvík, nr. 25 14. febrúar 1963, með síðari breytingum. 

Samgönguráðuneytið, 26. marz 1971. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Kristinn Gunnarscon. 

Nr. 58. 26. marz 1971. 
REGLUGERÐ 

um innflutning, framræktun og verzlun með sáðvörur. 

1. gr. 
Jarðræktardeild Rannsóknastofnunar landbúnaðarins skal annast eftirlit með 

innflutningi, framræktun og verzlun með sáðvörur. 

2. gr. 
Jarðræktardeild skal safna upplýsingum um tegundir, afbrigði og stofna þeirra 

nytjaplantna, sem reyndar hafa verið í tilraunum hér á landi. 

3. gr. 
Á vegum jarðræktardeildar Rannsóknastofnunar landbúnaðarins skal árlega birta 

skrá yfir þær nytjajurtir, tegundir, afbrigði og stofna, sem mælt er með, að notaðir 
séu til ræktunar í landinu. 

4. gr. 
Jarðræktardeild skal semja reglur og leiðbeiningar um innflutning, meðferð og 

merkingu á fræi, sem boðið er til sölu. 

5. gr. 
Gera skal áætlun um árlega þörf fyrir sáðvöru og koma innflutningsáætlun á 

framfæri við viðkomandi verzlunaraðila. 

6. gr. 
Stuðla skal að útvegun og söfnun innlends og erlends fræs, og annast samninga 

um framræktun þess, bæði erlendis og innanlands. 

7. gr. 
Innfluttn fræi skal fylgja hæfnisskirteini samkvæmt alþjóðareglum O.E.C.D., 

eða öðrum alþjóðareglum um frækaup, sem Ísland kann að gerast aðili að. Jarðrækt- 
ardeild getur veitt undanþágu frá þessari skyldu.
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8. gr. 

Jarðræktardeild skal annast eftirlit með fræi, sem ætlað er til sölu eða ræktun- 

ar hér á landi. Trúnaðarmenn jarðræktardeildar taka sýnishorn af fræinu, og skal 

spírunarhæfni og aðrir eiginleikar þess kannaðir. Til hliðsjónar skal hafa alþjóða- 

reglur um fræeftirlit. 

9. gr. 

Stöðva skal innflutning á fræi, sé talið, að af því stafi sýkingarhætta eða sé um 

fræ illgresis og eiturplantna að ræða. Skal það gert í samráði við tollgæzlu og heil- 

brigðisyfirvöld. 

10. gr. 

Að lokinni rannsókn samkvæmt 8. gr. gefur jarðræktardeild út vottorð um gæði, 

(eiginleika, söluhæfni), sáðvörunnar. Skylt er að láta eintak af vottorði þessu fylgja 

hverri sáðvörusendingu (hverjum poka). 

11. gr. 

Til að standa straum af kostnaði við eftirlit með þeim vörum, sem undir þessa 

reglugerð falla, skal greiða gjald, er nemur tveimur hundraðshlutum af kaupverði 

vörunnar. 
Gjald þetta greiðist Rannsóknastofnun landbúnaðarins gegn afhendingu vottorðs 

samkvæmt 10. gr. 

12. gr. 

Innflytjendur fræs, framleiðendur innlends fræs og seljendur þess fræs, sem 

hefur verið framræktað erlendis, skulu, eftir að uppskeru er lokið að haustinu, til- 

kynna jarðræktardeild Rannsóknastofnunar landbúnaðarins magn væntanlegs fræ- 

innflutnings eða magn fræframleiðslu sinnar, sundurgreint eftir tegundum og stofn- 

um. Skal það gert í síðasta lagi fyrir 1. desember hvers framleiðsluárs. 

13. gr. 

Ákvæði þessarar reglugerðar taka ekki til innflutnings og verzlunar með blóma- 

fræ og matjurtafræ. 
Með auglýsingu má fella innflutning þessara frætegunda undir ákvæði reglu- 

gerðarinnar. 
14. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 64 21. maí 1966, lögum nr. 17/1927 

og lögum nr. 24 1. febrúar 1936 til að öðlast þegar gildi. 

Landbúnaðarráðuneytið, 26. marz 1971. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Gunnlaugur E. Briem. 

26. marz 1971. . Nr. 54. 

AUGLÝSING 
4 

um takmörkun á síldveiði í Norðursjó og Skagerak. 

1. gr. 

Samkvæmt heimild í c. og d. lið 7. gr. alþjóðasamnings um fiskveiðar í norð- 

austurhluta Atlantshafs, er gerður var í London 24. janúar 1959, hefur Fastanefnd
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fiskveiða á Norðaustur-Atlantshafi gert ályktun um takmörkun á síldveiði í Norð- 
ursjó og Skagerak á ákveðnu tímabili, Efni ályktunar þessarar er birt í 3—-6. gr. aug- 
lýsingar þessarar. 

2. gr. 
Með orðinu „samningur“ í auglýsingu þessari er átt við alþjóðasamning um 

fiskveiðar á norðausturhluta Atlantshafs, er gerður var í London 24. janúar 1959. 
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. 

3. gr. 
Á tímabilinu 1. marz 1971 til 28. febrúar 1972 er bönnuð síldveiði í Norðursjó 

og Skagerak í maímánuði og frá 20. ágúst til 30. september að báðum dögum með- 
töldum. 

4. gr. 
Nú tilkynna hlutaðeigandi stjórnarvöld samningsríkis fastanefndinni fyrir 1. 

júlí 1970, að til þess að komast hjá sérstökum erfiðleikum skuli undanþegnar ákvæð- 
um þessum allt að 1000 smálestir síldar til manneldis eða beitu, og 
a) ná þá undanþáguákvæðin til þess magns, sem samningsríkið hefur tiltekið að 

því er varðar þegna þess. 
b) Hlutaðeigandi stjórnarvöld samningsríkis skulu tilkynna nefndinni fyrir 1. apríl 

hvers árs um ráðstafanir þær, sem þau hafa gert eða hyggjast gera til að und- 
anþágan, sem gerð er samkvæmt þessari grein, verði ekki misnotuð. 

c) Nefndin skal tilkynna öllum samningsríkjum hverja þá undanþágu, sem samn- 
ingsríkin kunna að gera. 

5. gr. 
Í ályktun þessari merkja orðin Norðursjór og Skagerak öll hafsvæði, sem samn- 

ingurinn tekur til og afmarkast að norðan af 69? norðurbreiddar, að vestan af 4? 
vesturlengdar þar sem hún sker 62? norðurbreiddar og að strönd Skotlands og í 
Ermarsundi 1* vesturlengdar og að austan af línu, sem dregin er frá Skagen að 
Pater Noster vita. 

6. gr 
Þrátt fyrir ákvæði 3. gr. að ofan má síld vera 10% af þunga þess afla, sem landað 

er hverju sinni. 

7. gr. 
Með mál út af brotum á auglýsingu þessari skal farið að hætti opinberra mála, 

og varða brot viðurlögum samkvæmt 2. gr. laga nr. 14 30. marz 1960. 

8. gr. 
Auglýsing þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 14 30. marz 1960 um heimild 

fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæði alþjóðasamnings, er gerður 
var 24. janúar 1959, um fiskveiðar á norðausturhluta Atlantshafs, ásamt viðbæti, 
en samningur þessi hefur öðlazt gildi, sbr. auglýsingu nr. 8 27. júní 1963 

Sjávarútvegsráðuneytið, 26. marz 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson. nr 
Þórður Ásgeirsson.
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REGLUGERÐ 

um gíróþjónustu pósts og síma. 

1. gr. 

Póstþjónustan tekur á móti innborgunum á gíróreikninga, annast yfirfærslur 

á upphæðum frá einum gíróreikningi til annars og sér um útborganir af giróreikn- 

ingum. 

2. gr. 

Gíróreikning geta opnað einstaklingar, stjórnvöld, fyrirtæki, félagasamtök o. fl. 

Giróreikningarnir eru færðir á póstgíróstofunni í Reykjavík. 

Upphæð sú, sem má standa inni á gíróreikningi er ekki takmörkuð, en vaxta- 

greiðsla af innstæðu er háð ákvörðun Seðlabanka Íslands. 

Reikningshafi getur hvenær sem er sagt upp gíróreikningi sínum. 

Póstgíróstofan getur lokað reikningi ef um misnotkun er að ræða, eða ef nauð- 

syn krefur af öðrum ástæðum. 

3. gr. 

Póstgiróstofan sendir að jafnaði reikningsyfirlit til reikningshafa jafnóðum og 

færslur eiga sér stað á reikningi hans. 

4. gr. 

Reikningshafi og aðrir, sem hafa umboð til þess að gefa út færslu- og útborg- 

unarseðla (gíróseðla) á viðkomandi reikning, verða að láta póstgiróstofunni í té sýn- 

ishorn af undirskrift sinni á sérstöku umsóknareyðublaði. 

Hver sá, sem hefur rétt til slíkrar útgáfu samkvæmt umsóknareyðublaði getur 

ráðstafað upphæðum á reikningnum. 

Ef umráðaréttur yfir reikningi breytist, ber reikningshafa að tilkynna póstgiró- 

stofunni það skriflega þegar í stað. 

5. gr. 

Leggja má inn á reikning á eftirfarandi hátt: 

a. Með innborgunarseðlum (gíróseðlum), sem stílaðir eru á reikninginn. 

b. Með póstávísunum og útborgunarseðlum (gíróseðlum) á reikningshafa, sem 

hann sendir til innfærslu beint til póstgíróstofunnar. 

c. Með færslu upphæðar frá öðrum reikningi samkvæmt færsluseðli (giróseðli). 

d. Reikningshafi getur sent innborgunarseðil beint til póstgiróstofunnar til færslu 

á eigin reikning, enda fylgi ávísun (strikuð), er hljóði á sömu upphæð. 

Reikningshafi getur ekki fyrirfram útilokað upphæðir frá að vera færðar á 

reikning sinn og ekki heldur neitað upphæðum, sem þegar er búið að færa á hann. 

Sendandi innborgunarseðils (gíróseðils) getur afturkallað hann, meðan upp- 

hæðin hefur ekki verið færð til tekna á reikning viðtakanda. 

6. gr. 

Reikningshafi getur ráðstafað innstæðu á reikningi sínum með því að nota færslu- 

seðil eða útborgunarseðil (gíróseðil). 
Útborgun af gíróreikningi fer fram með útborgunarseðli (gíróseðli). Póst- og 

símamálastjórnin ákveður hámarksupphæð útborgunarseðla og eru þeir ófram- 

seljanlegir. 
Reikningshafi getur afturkallað útborgunarseðil meðan upphæðin hefur ekki 

verið færð til gjalda á reikningi hans.
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7. gr. 
Yfirfærsla á upphæð frá einum giróreikningi til annars (færsla) fer fram með 

færsluseðli (gíróseðli), sem má hljóða á ótakmarkaða upphæð. 
Færsluseðlar (gíróseðlar) eru eingöngu teknir til meðferðar á póstgiróstofunni, 

sem færir upphæðina frá reikningi sendanda til reiknings viðtakanda, svo fljótt sem 
því verður við komið eftir móttöku færsluseðlanna. 

Reikningshafi getur afturkallað færsluseðil (gíróseðil) meðan færsla hefur ekki 
farið fram. 

8. gr. 
Í gíróþjónustunni má aðeins nota þau eyðublöð, sem póst- og símamálastjórn- 

in gefur út vegna hennar og eyðublöð, sem hún hefur samþykkt. 
Eyðublöð verður að fylla út með bleki, ritvél eða prenti, eins og texti þeirra 

segir til um. 
Póstgíróstofan lætur útbúa sérstakt umslag (gíróumslag), sem reikningshafar geta 

notað, er þeir senda færsluseðla, útborgunarseðla o. þ. h. til póstgíróstofunnar. 

9. gr. 
Í gíróþjónustunni gilda þau burðargjöld og hliðstæð sjöld, sem ákveðin eru í 

gjaldskrá hverju sinni. 

10. gr. 
Póst- og símamálastjórnin tekur ábyrgð á upphæðum, sem greiddar eru inn 

með innborgunarseðlum og ábyrgist, að á póstgíróstofunni sé farið með færslu og 
útborgunarseðla samkvæmt því, sem ákveðið er í reglugerð. Að öðru leyti gilda hinar 
almennu reglur um ábyrgð póstþjónustunnar, sbr. 20. gr. póstlaga nr. 31/1940 og 
80. gr. reglugerðar um notkun pósts, nr. 170/1963. 

Póst- og símamálastjórnin tekur ekki ábyrgð á tjóni, sem orsakast kann af 
missendingum eða seinkun greiðsluskjala. 

11. gr. 
Reikningshafa er óheimilt að láta reikningsnúmer sitt af hendi, nema samþykki 

póstgíróstofunnar komi til. Ekki er heldur heimilt að veðsetja innstæðu á giró- 
reikningi. 

12. gr. 
Póst- og símamálastjórnin setur nánari reglur um gíróþjónustuna. 

13. gr. 
Póst- og símamálastjórnin skal gefa bönkum og sparisjóðum kost á samstarfi 

um gíróþjónustu samkvæmt sérstökum samstarfssamningi, enda brjóti ákvæði hans 
ekki í bága við póstlög eða reglugerðir. 

14. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt póstlögum nr. 31/1940 til að öðlast þegar gildi 

og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 30. marz 1971. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson.



2. apríl 1971. 133 Nr. ö6. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð fyrir Akraneshöfn, nr. 24 4. febrúar 1963. 

Í. gr. 

41. gr. orðist þannig: 

a. Skip, sem heima eiga á Akranesi og minni eru en 20 brúttórúmlestir skulu greiða 

lestagjöld einu sinni á ári, kr. 16.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Sama gjald greiða 

og geymsluskip, þótt stærri séu en 20 brúttórúmlestir. Undanþágu frá þessu 

getur hafnarstjóri veitt smábátum, sem greiða ekki brygsjugjald. 

b. Flóabáturinn Reykjavík—Akranes skal greiða lestagjald einu sinni á ári, kr. 

140.00 af hverri brúttórúmlest. 

c. Öll önnur skip, sem til hafnarinnar koma nema herskip, varðskip, björgunar- 

skip, skip, sem hafa skírteini sem skemmtiferðaskip, skip, sem gerð eru út til vis- 

indalegra rannsókna og skip þau, sem um getur í staflið d. þessarar greinar, skulu 

greiða kr. 1.20 fyrir hverja brúttórúmlest. Innlend fiskiskip skulu þó eigi greiða 

lestagjald þetta oftar en einu sinni í mánuði en strandferðaskip, sem sigla eftir 

fastri áætlun greiða hálft gjald. 

d. Skip, sem leita hafnar vegna óveðurs, sjóskaða eða skemmda á skipi greiða ekki 

lestagjald, nema þau jafnframt fermi eða affermi vörur. Sama gildir um skip, 

sem leita hafnar til þess að rétta áttavita, fá skipshafnir eða leggja á land sjúka 

menn eða látna. Gjalddagi lestagjalds skv. a. og b. lið þessarar greinar skal vera 

1. marz ár hvert. Annars er lestagjaldið þegar fallið í gjalddaga, er skipið hefur 

varpað akkerum á hafnarsvæðinu, eða lagzt að bryggju. 

9. er 2. gr. 

42. gr. fellur niður og breytist röð eftirfarandi greina í samræmi við það. 

3. gr. 

42. gr. orðist þannig: 
Hvert skip eða bátur, sem leggst við hafnarbryggjurnar, skal greiða bryggju- 

gjald af brúttórúmlest skipsins. Gjald þetta skal greiða fyrir hvern sólarhring eða 

hluta úr sólarhring, kr. 0.55 af hverri rúmlest þó aldrei minna en kr. 55.00 fyrir 

hvern sólarhring. Herskip, varðskip og flóabáturinn Reykjavík—Akranes eru und- 

anþegin gjaldi þessu. 

4. gr. 

43. gr. orðist þannig: 
Bátar minni en 10 rúmlestir brúttó skulu greiða bryggjugjald, kr. 200.00 fyrir 

hvern mánuð. 

5. gr. 

44. gr. orðist þannig: 
Fyrir að leggja skipi í fjöru í eigu hafnarsjóðs til hreinsunar eða aðgerðar skal 

greiða kr. 1.20 af hverri brúttórúmlest skipsins, þó aldrei minna en kr. 120.00 (Fjöru- 

gjald). 

6. gr. 

48. gr. orðist þannig: 
Hafnsögugjöld skulu greidd skv. eftirfarandi gjaldskrá. 

a. Fyrir leiðsögu til eða frá höfninni kr. 600.00 fyrir hvert skip auk kr. 1.50 fyrir 

hverja brúttórúmlest. 
B 18
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b. Fyrir leiðsögu um höfnina sjálfa, þar á meðal inn og út úr innri höfninni greið- 
ist hálft gjald skv. lið a. 

c. Auk þess skal hvert skip, sem hafnsögumann notar til hafnarinnar eða skylt er 
að greiða hafnsögugjald skv. 46. gr. greiða kr. 100.00 í hafnsögusjóð. 

7. gr. 
54. gr. orðist þannig: 

Vörugjaldskrá. 

1. flokkur. Gjald kr. 100.00 fyrir hvert tonn: 
Ís, nýr fiskur, afli fluttur á land, (loðna þó aðeins kr. 6.00), mjólk. 

2. flokkur. Gjald kr. 36.00 fyrir hvern rúmmetra: 
Trjáviður og aðrar vörur, sem reiknaðar eru eftir rúmmáli, þar með 
talin húsgögn, kork, vikurplötur, tómir ísfiskskassar. 

3. flokkur. Gjald kr. 2.00 hvert stykki og kr. 27.00 hvert tonn: 
Síldar- og gotutunnur og aðrar líkar, tómar tunnur, endursendar um- 
búðir og kassar, kornvörur, sykur, smjör, smjörlíki, áburður, hey, beita, 
laus vikur, gips, salt, kol. 

4. flokkur. Gjald kr. 36.00 fyrir hvert tonn: 
Saltfiskur óverkaður, laus og pakkaður, ísfiskur, freðsíld og frosinn fisk- 
ur, laus og í kössum, nýr fluttur úr landi. 

5. flokkur. Gjald kr. 40.00 fyrir hvert tonn: 
Blý, eldfastur leir, járnrör, smiðajárn, saumur, akkeri, keðjur, girð- 
ingajárn, fiskilínur, kaðall, hessían, mótorar, vélahlutir, fiski- og sild- 
armjöl, sement og pappirspokar. 

6. flokkur. Gjald kr. 48.00 fyrir hvert tonn: 
Harðfiskur, sundmagi, saltfiskur, verkaður, niðursoðnar fiskafurðir, 
fiskflök ný og frosin, lýsi, hvalkjöt og reyktur fiskur. 

7. flokkur. Gjald kr. 5.00 fyrir hvert stykki: 
Sauðfé, tómar stáltunnur, lýsis- og smurolíuföt, golutunnur og síldar- 
tunnur, fullar- öl- og gosdrykkjakassar, fullir. 

8. flokkur. Gjald kr. 65.00 fyrir hvert tonn: 
Brennsluolíur og benzin (laus í geymi). 

9. flokkur. Gjald kr. 10.00 fyrir hvert stykki. 
Lýsisföt, smurnings- og steinolíuföt, full. 

10. flokkur. Gjald kr. 48.00 fyrir hver 100 kg: 
Dúnn, fiður, glysvarningur og þess háttar léttar vörur, sælsætisvörur, 
Slervörur, leðurvörur og leikföng. 

11. flokkur. Gjald kr. 120.00 fyrir hvert tonn: 
Allar aðrar vörur, sem reiknaðar eru eftir þyngd og ekki heyra undir 
aðra flokka. 

12. flokkur. Gjald kr. 100.00 fyrir hver 100 kg: 
Tóbaksvörur, vín og vínandi. 

13. flokkur. Gjald kr. 30.00 fyrir hvert stykki: 
Mótorhjól, hross, nautgripir, hljóðfæri, kæliskápar, þvottavélar og hey- 
vinnuvélar. 

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, 2. apríl 1971. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Kristinn Gunnarsson.



19. marz 1971. 135 Nr. 97. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um öryggisráðstafanir við frystikerfi 

og búnað í frystihúsum, nr. 12 25. janúar 1965. 

1. gr. 
1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Í reglum þessum miðast afköst kælikerfa í hitaeiningum við kilogrammkaloríur 

á klukkustund (kcal/h) og kæling fari fram við 159/4-300/4-250 GC. 

2. gr. 
1. tl. 6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Frystiþjöppur með meiri en 20.000 keal/h afköst skulu hafa öryggisloka, sem 

opni milli sog- og þrýstihliðar þjöppunnar eða opni frá þrýstihlið beint undir bert 

loft, þannig að þrýstingurinn í kerfinu geti ekki farið fram úr eimþrýstingi við 

-409 C. 

3. gr. 
2. tl. 6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Á sérhverjum geymi eða hylki, sem er í kælikerfi og hægt er að loka frá kerfinu, 

skal vera öryggislæki, sem tryggi það, að þrýstingurinn geti aldrei farið fram úr 

85% af eimþrýstingi við 400 GC. Ef rúmtak hvylkis er meira en 200 lítrar, skulu 

öryggislæki vera tvö hvort öðru óháð, og skulu þau vera öryggisloki og sprengi- 

plata eða tvöfaldur öryggisloki. Hvort öryggistæki um sig skal geta haldið þrýstingn- 

um innan hinna ákveðnu takmarka. 

4. gr. 

3. tl. 6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
VM 

Ljósop öryggistækis skal ákveðast samkvæmt líkingunni a= F — 
P: 

fyrir alla kælimiðla, sem taldir eru í 2. grein, nema kolsýru, en þá skal hún vera 

VM 
a = 25 — 

P: 
Þar sem 

a = ljósopið í em?. 

F = yfirborðsflatarmál í m? þeirra hluta kerfisins, sem öryggistækið verndar. 

M == sameindaþungi kælimiðilsins. 

P, = raunþrýstingur -— Í. 

Ljósopið skal þó aldrei vera minna en 0.2 em?. 

ð. gr. 

7. tl. 6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Þvermál útblásturspípunnar í mm skal reiknað út samkvæmt eftirfarandi 

5/ M 
líkingu: d = 91 VLF? — 

(0,6 - PO) 21 
 



Nr. 57. 136 19. marz 1971. 

Þar sem 

d == þvermál útblásturspípunnar í mm. 

L = lengd pípunnar í m. 

F = yfirborðsflatarmál í mé þess hluta kælikerfis, sem verndað er af viðkomandi 
öryggistæki. 

M = sameindaþupgi kælimiðils. 

P, = raunþrýstingur — 1. 

Til þess að auðvelda lausn þessarar líkingar fylgir eftirfarandi tafla með gildum á 

M 

(0,6 - Pi) 1 
- M Raunþrýstingur 

Kælimiðill Efnafræðiheiti (0,6 - PO) 21 í kg/em? 

ÁAMMONiAk NHx. 0.0494 30 
OR AA RR CC1,F, 1.038 18 
Carrene nr. 1... CH.,C1, 16.4 3.ð 
FÍL... CC1,F 21.8 ð.ð 
FIl3 CCI AF. 29.8 3.5 
FEL CHC1,F 12.86 4 
FOR 200 CHCIF, 0.268 30 
Methylklorid ........00... CH,CI1 0.525 15.5 
Brennisteinssýrling .................. So. 1.245 11 
Dikloretylen ............... 00. CH,Cl, 15.4 3.5 
Etylklorid .......0.000.. 00. CH.C1 10.24 3.5 
Metylformit ......... HSOOH,. 9.6 3.5 
Kolsýra „0... CO. 0.0121 100 

Þvermál skal þó aldrei vera minna en 10 mm. 

6. gr. 
í. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Sérhvert kælikerfi með meira en 5000 kcal/h afköstum skal hafa einn eða fleiri 

þrýstimæla með greinilegu merki við 85% af eimþrýstingi við -- 409 C. 

Reglugerð þessi, sem selt er samkvæmt lögum um öryggisráðstafanir á vinnu- 
stöðum, nr. 20 1. febrúar 1952, öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 19. marz 1971. 

F. h.r. 

Baldur Möller. 

Jón Thors.



7. april 1971. 137 Nr. öð. 

AUGLÝSING 

um framlagningu kjörskráa við alþingiskosningar 13. júní 1971. 

Samkvæmt heimild í 2. málsgr. 19. gr. laga nr. 52 14. ágúst 1959 um kosningar 

til Alþingis er hér með ákveðið, að niður skuli falla frestur sá, sem þar er settur, 

til að auglýsa, hvar kjörskrár við alþingiskosningar þær, sem fram eiga að fara 

13. júní næstkomandi, verði lagðar fram. 

Samkvæmt 1. málsgr. 19. gr. kosningalaganna skulu sveitarstjórnir hafa lagt 

kjörskrár fram eigi síðar en 13. april næstkomandi. 

Þetta birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 7. apríl 1971. 

Auður Auðuns. 
  

Ólafar W. Stefánsson. 

3. febrúar 1971. j Nr. 59. 

AUGLÝSING 

Menntamálaráðuneytið hefur samkvæmt lögum nr. 35 18. febrúar 1963, 

um bæjanöfn, gefið út leyfisbréf fyrir eftirgreindum 

bæjanöfnum á árinu 1970: 

Borgarfjarðarsýsla: 

Melgerði á nýbýli í landi Hóls, Lundarreykjadalshreppi. 

Mýrasýsla: 

Laufskálar lí á garðyrkjubýli í landi Laufskála, Stafholtstungnahreppi. 

Strandasýsla: 

Framnes á nýbýli í landi Kaldrananess, Kaldrananeshreppi. 

Austur-Húnavatnssýsla: 

Móberg nýtt nafn á eignarhlutanum Móberg Í í jörðinni Móberg, Engihlíðarhreppi. 

Skriðuland nýtt nafn á eignarhlutanum Móberg H í jörðinni Móberg, Ensihlíðar- 

hreppi. 

Suður-Þingeyjarsýsla: 

Áshóll 1 á eignarhluta í jörðinni Áshóll, Grýtubakkahreppi. 

Áshóll MT á eignarhluta í jörðinni Áshóll. Grýtubakkahreppi. 

Rauðaskriða Il á eignarhluta í landi Rauðuskriðu, Aðaldælahreppi. 

Rimar á nýbýli í Jarlsstaðalandi, Grýtubakkahreppi.
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Árnessýsla: 

Birkiflöt á garðyrkjubyli í landi Laugaráss, Biskupstungnahreppi. 
Ósabakki III á nýbýli í landi Ósabakka, Skeiðahreppi. 
Syðri-Reykir III á garðyrkjubyýli í landi Syðri-Reykja 1, Biskupstungnahreppi. 
Straumur á garðyrkjubyli í landi Flúða, Hrunamannahreppi. 
Varmagerði á garðyrkjubýli í landi Laugaráss, Biskupstungnahreppi. 
Vorsabær IH á nýbýli í landi jarðanna Vorsabæjar og Efrivalla, Gaulverjabæjar- 

hreppi. 

Ösp á garðyrkjubýli í landi Laugaráss, Biskupstungnahreppi. 

Menntamálaráðuneytið, 3. febrúar 1971. 

F. h.r. 

Birgir Thorlacius. 

Sigurður J. Briem. 

Nr. 60. 9. febrúar 1971. 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40, 23. apríl 1968 hefur eftirfarandi 
verið ákveðið: 

1. 

áð
 

Einstefnuakstri um Vallarstræti og Thorvaldssensstræti verður snúið við, þannig 
að ekið verður frá Pósthússtræti í Vallarstræti og Thorvaldssensstræti, en inn- 
akstur frá Kirkjustræti í Thorvaldssensstræti verður bannaður. 
Einstefnuakstur verður á Skálholtsstíg til vesturs frá Laufásvegi að Fríkirkju- 
vegi. 
Vinstri beygja verður bönnuð af Laugavegi til norðurs í Nóatún, en bann Þetta 
gildir þó ekki fyrir strætisvagna Reykjavíkur. 
Vinstri beygjur verða bannaðar af Háaleitisbraut til norðurs og suðurs í Kringlu- 
mýrarbraut. 

Lónsbraut verður aðalbraut, þó þannig, að umferð um hana víki fyrir umferð 
um Rofabæ og Bæjarháls. 
Stöðumælar verða settir upp á Rauðarárstíg við Búnaðarbankann, Austurbæjar- 
útibú og við miðeyju Snorrabrautar á milli Grettisgötu og Hverfisgötu. Gjald 
fyrir afnot stöðumælareita verður fimm krónur fyrir hverjar byrjaðar 30 
mínútur. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 9. febrúar 1971. 

Sigurjón Sigurðsson.



15. febrúar 1971. 139 Nr. bl. 

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 Vallarstræti. Gjald fyrir afnot stöðumælareita 

verður fimm krónur fyrir hverjar byrjaðar 30 mínútur. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 15. febrúar 1971. 

Sigurjón Sigurðsson. 

23. marz 1971. . 

AUGLÝSING 

um umferð í Keflavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40/1968 hefur verið ákveðið, að 

Túngata frá Norðfjörðsgötu að Vesturgötu verði framvegis tvístefnuakstursgala. 

Lögreglustjórinn í Keflavík, 23. marz 1971. 

22. marz 1971. j Nr. 63. 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 hefur eftirfar- 

andi verið ákveðið: 

Gjald fyrir afnot stöðumælareita á Skúlagötu við Skúlatún verður fimm krónur 

fyrir hverjar byrjaðar 30 mínútur. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 22. marz 1971. 

Sigurjón Sigurðsson.



Nr. 64. 140 öl. marz 1971. 

AUGLÝSING 

um breytingu á reglum um greiðslu kostnaðar vegna ferðalaga 

á vegum ríkisins nr. 199 1. sept. 1970. 

1. gr. 
Með hliðsjón af breyttri niðurröðun starfa í launaflokka, orðist 1. mgr. 6. gr. 

Þannig: 

Annar ferðakostnaður en fargjöld greiðist með dagpeningum, og er um 3 flokka 
að ræða, sbr. 10. gr. II. Dagpeninga Í skal greiða eftirfarandi ríkisstarfsmönnum: 
Ráðuneytisstjórum, ambassadorum og forstjórum ríkisstofnana eða fyrirtækja, sem 
taka laun skv. launflokki B I eða hærri. Dagpeninga H skal greiða öðrum starfs- 
mönnum, sem taka laun skv. 24. launaflokki eða hærri. Dagpeninga HI skal greiða 
öðrum starfsmönnum. 

2. gr. 
Breyting þessi öðlast gildi frá 1. apríl 1971. 

Fjármálaráðuneytið, 31. marz 1971. 

Magnús Jónsson nn 

Gísli Blöndal. 
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 67 29. júní 1932 um breytingu á reglugerð 

nr. 88 25. október 1929, um bifreiðatryggingar. 

1. gr. 

2. gr. orðist svo: 
Við 1. mgr. 3. gr. bætist: Uppsögn skal ætíð miða við 1. janúar. 

2. gr. 

Upphaf 4. gr. orðist svo: 
Á eftir 14. gr., sem verður 13. gr., kemur ný grein, sem verður 14. gr.,, svo 

hljóðandi: 
Eigendur skráningarskyldra vélknúinna ökutækja eru skyldir til þess að tryggja 

ökutæki sín fyrir eitt ár í senn frá 1. janúar til 31. desember, og greiðist iðgjaldið 

fyrirfram fyrir allt tryggingartímabilið. Ef nýtt ökutæki er tryggt á árinu, skal það 

tryggt til 31. desember næstan á eftir, þannig að tryggingartímabil allra ökutækja 

miðist við almanaksárið. Ráðherra getur þó heimilað, að ökutæki séu tryggð í 

skemmri tíma en eitt ár. 

3. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 79. gr. umferðarlaga nr. 40 23. 

apríl 1968, öðlast gildi 1. maí 1971. 
Jafnframt eru felldar úr gildi reglugerðir nr. 48 23. febrúar 1944 og nr. 63 3. maí 

1947. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 30. april 1971. 

Auður Auðuns. 

Baldur Möller. 

6. apríl 1971. Nr. 66. 

AUGLÝSING 

um skiptingu kennslustunda milli námsgreina á skyldunámsstigi 

skólaárið 1971—1972. 

1. Við ákvörðun um stundaskrá skyldunámsins skólaárið 1971— 1972 skal miða 

við eftirfarandi ramma, er tilgreinir þann meðalfjölda kennslustunda, sem hver 

nemandi skal fá á viku hverri. 

Endurprentað blað. 
Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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2. Stundaskráin miðast við, að lengd hverrar kennslustundar verði að meðaltali 
40 mínútur í barnaskóla, þ. e. 1—-6. bekk, og 45 mínútur í unglingaskóla, þ. e. 
1—-8. bekk. 

3. Neðangreindur stundaskrárrammi kemur í stað stundataflna á bls. 82—83 í 
Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri, útgefinni af menntamálaráðu- 
neytinu 1960. 

4. Um frávik frá því, sem tilgreint er í stundaskrárrammanum, gilda ákvæði Náms- 
skrár fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri. Auk þess getur menntamálaráðu- 
neytið veitt sérstakar undanþágur eða fráviksheimildir, ef rökstuddar óskir ber- 
ast um slíkt. 

Skipting stundaskrár. 

1 2 3. 4 5 6. 7. 8. bekkur 

Íslenzka (þ. á m. lestur) .......... | 7 7 7 5 5 Skrift (1001 2 
Reikningur/stærðfræði .......... 4 4 4 4 5 5 5 5 
Átthagafræði .................... 38 5 8 
Kristin fræði ................... 2 2 2 2 
Saga- og félagsfræði ............ 2 2 1% 2 2 
Landafræði „.........0.0.0000.. 2 2 1% 2 2 
Liffræði/náttúrufræði ........... 2(3)D1% 1% 9 2 
Eðlis- og efnafræði .............. 1% 1% 8 2 
Danska „... (231) 3 4 4 
Enska .......0 5 
Tónmennt (þ. á m. söngur) ...... 1 1 1 1 1 1 
Handavinna „..............0..... 2 2 2 3 24 Q-4 
Teiknun „............ 2 2 2 2 2 
Heimilisfræði (þ. á m. matreiðsla) 0-4 04 
Íþróttir?) 2 2 2 3 3 3 3 3 
Til ráðstöfunar .................. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vikulegar kennslustundir alls á 
hvern nemanda .............., 20 22 24 81 32 385 34 36 

(3DD(39) 

Skýringar: 1) Svigar ( ) merkja val skóla og eiga við nýtt námsefni í hlutaðeigandi greinum. 
2) Við tilgreinda íþróttatíma bætist sund. 

Menntamálaráðuneytið, 6. apríl 1971. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacins. 
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REGLUGERÐ 

um dýragarða og sýningar á dýrum. 

1. gr. 

Hver sá aðili, sem hefur í hyggju að setja á stofn dýragarð eða efna til sýn- 

ingar á dýrum, hverrar tegundar sem er, skal sækja skriflega um heimild til slíkrar 

starfsemi til lögreglustjóra þar á vettvangi, sem sýning á að fara fram. 

Óheimilt er að setja á stofn dýragarða eða að hefja dýrasýningar, nema að fengnu 

leyfi lögreglustjóra. Skylt er lögreglustjóra að leita umsagnar menntamálaráðuneyt- 

isins, áður en slíkt leyfi er veitt. 

2. gr. 

Umsókn um heimild til dýrasýninga eða stofnun dýragarða skulu fylgja ítar- 

legar upplýsingar um, hvar sýningu verður valinn staður, hvernig byggingar séu 

úr garði gerðar, sem og búr, réttir, girðingar, gryfjur o. s. frv. 

Þá skal fylgja umsókninni afstöðu- og yfirlitsteikning, sem sýni fyrirhuguð 

mannvirki, og nánari lýsing á tilhögun þeirra. Enn fremur skal fylgja greinargerð 

um, hvaða dýr sé fyrirhugað að sýna, í hve langan tíma o. s. frv. 

3. gr. 

Byggingar, girðingar, búr o. s. frv. skulu þannig gerð, að vel fari árið um kring 

um þau dýr, sem þar er ætlað rúm. Þess skal gætt, að dýrin séu sem frjálsust og 

seti borið sig um óþvinguð. 
Nú telur lögreglustjóri að fengnu mati dýraverndarnefndar, að byggingar og 

búnaður allur verði þannig, að vel fari um sýningardýr og að unnt sé að veita þeim 

viðhlítandi umönnun og er þá heimilt að veita umsækjanda leyfi til að reka dýra- 

garð eða halda sýningu á dýrum. 

Leyfi til reksturs dýragarðs skal veita til ákveðins tíma og eigi lengur en til 3 

ára í senn, og skal að þeim tíma liðnum senda nýja umsókn til lögreglustjóra. 

4. gr. 

Þeir sem heimild fá til að starfrækja dýragarð, skulu hafa í þjónustu sinni 

starfsmenn, sem hafa reynslu og þekkingu á fóðrun, gæzlu og umönnun villtra 

dýra. 
Skulu þeir hafa unnið við slík störf í hálft ár að minnsta kosti og skal viðkom- 

andi leggja fram skilríki því til staðfestingar. 

5. gr. 

Öllum dýrum skal sýnd fyllsta nærgætni. Þeim skal ávallt séð fyrir nægu fóðri 

við þeirra hæfi og vatni að vild. 
Þess skal gætt, að húsum, búrum, gryfjum og gerðum sé ávallt vel við haldið 

og dvalarstaðir dýranna að staðaldri vel þrifnir, svo að þar safnist aldrei fyrir saur, 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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þvag, gamalt fóður, moð o. s. frv. Þess skal gætt, að hræfuglar og meindýr komist 
ekki í byggingar, þar sem sýningardýr eru geymd eða í fóður, sem þeim er ætlað, 
og að flækingsdýr komist ekki í snertingu við sýningardýr. Umhverfis dýragarð og 
sýningarsvæði skal vera traust, fjárheld girðing, og vörzlumenn skulu að staðaldri 
gæta dýranna. 

6. gr. 
Þeir sem sjá um rekstur dýragarða eða efna til sýninga á dýrum, skulu ráða 

dýralækni til þess að hafa eftirlit með heilbrigði sýningardýra. Vitja skal dýralæknis 
strax og dýr veikjast eða lemstrast. Aðstaða skal vera til aðgerða og umönnunar á 
sjúkum dýrum og sérstakar stíur eða afdrep, þar sem hægt er að geyma nýkomin 
og sjúk dýr, án þess að þau verði fyrir ónæði af öðrum dýrum eða almenningi. 
Einu sinni í mánuði að minnsta kosti skal dýralæknir fylgjast með heilbrigði dýr- 
anna og sjá um, að varnaraðgerðir gegn sjúkdómum, t. d,. bólusetning, lækning af 
iðraormum o. s. frv., fari fram eins og við á. 

Forráðamenn skulu að staðaldri færa dagbók um öll sýningardýr og skulu eftir- 
litsmenn lögreglustjóra fylgjast með að hún sé rétt færð. 

Útbúnaður skal vera til þess að hneppa dýr í fjötra, ef aðgerða er þörf eða ef flytja 
þarf þau til innan sýningarsvæðis. Sjúk eða lemstruð dýr skal eigi hafa til sýnis. 

Sleppi dýr úr vörzlu úr dýragarði, skal það tilkynnt lögreglustjóra án tafar, og 
allt gert til þess að handsama dýrið á ný en aflífa að öðrum kosti. Gegningamenn 
skulu jafnan hafa tiltæk skotvopn, sem grípa má til án tafar, ef nauðsyn krefur. 

Óheimilt er að selja dýr til lífs innanlands, ef þau hafa dvalið í dýragarði. 
Saur og þvag skal fjarlægja á þann veg, að eigi stafi af smithætta eða óþrifn- 

aður. 

7. gr. 
Lögreglustjóri skal hlutast til um, að eftirlit fari fram reglulega með dýragörð- 

um og dýrasýningum. Eftirlit þetta skal framkvæma að óvörum og til fulltingis og 
fylgdar skal kveðja embættisdýralækni. Afhenda skal lögreglustjóra skýrslu um 
slíkar eftirlitsferðir. 

8. gr. 
Þegar dýragarði er valinn staður, skal þess gætt, að auðvelt sé að koma við 

fullkomnu frárennsli og skolplögn og að sjó eða vatnslögnum sé hagað á þann veg, 
að auðvelt sé að koma við nægum þrifnaði og hreinlæti. Þess skal sætt við staðar- 
val dýragarða, að dýrin verði ekki fyrir óþarfa hávaða eða annarri truflun og íbúar 
Í nágrenni dýragarða verði ekki fyrir óþef eða öðrum óþægindum. 

9. gr. 
Hús og skemmur, þar sem dýr eru geymd, skulu vera björt og loftsóð, þar skal 

vera góð raflýsing og aðstaða til upphitunar, þar sem hennar er þörf. 
Svo skal um búa, að rottur, mýs eða önnur meindýr komist ekki inn í húsin. 

Gólf og veggir skulu gerð úr efni, sem auðvelt er að þrífa. Þar sem nauðsyn krefur, 
skal vera niðurfall, eitt eða fleiri í gólfi og rennandi vatn nærtækt. Þess skal gætt 
að hafa þaklag gólfs sem líkast kjörlendi viðkomandi dýrs. 

10. gr. 
Búr og girðingar skulu vera traustar og rúmgóðar og við hæfi þeirra dýra, sem 

þar á að geyma. Þau skulu þannig gerð, að dýrin geti ekki sloppið út, og svo skal 
til haga, að dýrin séu varin gegn vindi og regni. Þegar um stór, villt dýr eða hættu- 
leg dýr er að ræða, skal vera hægt að þrífa vistarverur þeirra og færa þau til án 
áhættu fyrir gegningamenn. 

Hentug tæki skulu vera tiltæk til þess að flytja dýr í, ef þörf krefur.
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11. gr. 

Réttir og stíur skulu vera rúmgóðar miðað við dýrategund eða fjölda dýra, sem 

þar á að geyma að mati dýraverndarnefndar. 

Niðurföll skulu vera í stíum og réttum, svo að þar safnist aldrei fyrir pollar og 

auðvelt sé að þrífa þær. Þar sem nauðsyn krefur, skulu gólf steypt eða malbikuð 

að hluta eða öllu leyti. Þau dýr, sem ekki geta verið undir berum himni að nótt- 

unni eða vetrinum, skulu hafa greiðan aðgang að hlýjum, þrifalegum húsum, laus- 

um við dragsúg, þar sem þau geta leitað afdreps. Svo skal til haga við útbúnað að- 

seturs og vistarvera dýranna, að þau séu sem frjálsust og þau geti hagað sér sem 

mest í samræmi við það, sem vani þeirra er í fullu frjálsræði. 

12. gr. 

Þar sem hættuleg dýr eru sýnd, skal svo um búið, að áhorfendur geti með 

engu móti farið sér að voða við dýrin. Athygli áhorfenda skal með áberandi merkj- 

um beint að hættum, sem af dýrunum kunna að stafa. 

Ávallt skal sjá um, að tiltæk séu viðeigandi hjúkrunargögn fyrir starfsfólk og 

gesti. 

13. gr. 

Komi upp smitsjúkdómur í dýragarði, sem ætla má að valdið seti búsifjum í 

búfé, skal þegar gera ráðstafanir til þess að hefta útbreiðslu sjúkdómsins, þ. á m. 

lóga hinum sjúku dýrum, ef nauðsynlegt er talið að dómi yfirdýralæknis. 

14. gr. 

Þeir sem stjórna daglegum rekstri dýrasýninga eða dýragarða, skulu vera 

ábyrgir fyrir, að eigi sé brotið gegn reglum þeim, sem hér eru settar, eða reglum 

um dýravernd. Ef um endurtekið brot er að ræða, varðar það missi réttar til að 

reka dýragarð, nema þyngri viðurlög liggi við. 

15. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum um dýravernd nr. 21/1957 og öðlast 

þegar gildi, og birtist til leiðbeiningar og eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Um brot á reglum þeim, sem hér eru settar, skal farið eftir ákvæðum 17. gr. of- 

angreindra laga. 

Þeir aðilar, sem þegar reka dýragarð eða stofnað hafa til dýrasýninga, skulu 

sækja um leyfi til slíks reksturs í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar, vilji 

þeir halda slíkum rekstri áfram. 

Menntamálaráðuneytið, 19. febrúar 1971. 

Gylfi Þ. Gíslason. 0 
Birgir Thorlacius.
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REGLUGERÐ 

um brunavarnir og brunamál fyrir Hafnarfjarðarkaupstað. 

I. Stjórn brunamála. 

1. gr. 
Bæjarstjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar skal annast og kosta brunamálaeftirlit og 

brunavarnir í kaupstaðnum, samkvæmt ákvæðum laga nr. 55 22. maí 1969 um 
brunavarnir og brunamál, og reglugerðar þessarar, og hafa eftirlit með, að þeim 
sé hlýtt. 

2. gr. 
Brunamálanefnd fer með brunamálefni bæjarins undir yfirstjórn bæjarstjórnar. 

Slökkviliðsstjóri eða í forföllum hans varaslökkviliðsstjóri skal sitja fundi bruna- 
málanefndar með málfrelsi og tillögurétti, en ekki atkvæðisrétti. 

Brunamálanefnd skal skipuð 5 mönnum, sem kosnir eru af bæjarstjórn. Bruna- 
málanefnd kýs sér formann úr hópi nefndarmanna. 

3. gr. 
Brunamálanefnd gerir tillögur til bæjarstjórnar um öll mál, er snerta bruna- 

mál kaupstaðarins. 
Bæjarstjórn skipar slökkviliðsstjóra og varaslökkviliðsstjóra og aðra starfsmenn 

slökkviliðsins, að fengnum tillögum brunamálanefndar, er leitar umsagnar slökkvi- 
liðsstjóra um ráðningu slökkviliðsmanna. Hún setur þeim erindisbréf, og ákveður 
þeim laun eða þóknun fyrir starf þeirra, er greiðist úr bæjarsjóði. 

4. gr. 
Brunamálanefnd skal hafa á hendi undir umsjón bæjarstjórnar, eftirlit með 

brunavörnum og slökkviliði. Hún skal sjá um, að framkvæmd þessara mála sé sam- 
kvæmt lögum og reglugerðum, og láta sér annt um nauðsynlegar umbætur á þessu 
sviði. 

TI. Slökkvilið og slökkvitæki. 

5. gr. 
Slókkviliðsstjórinn, en í forföllum hans varaslökkviliðsstjórinn, er yfirmaður 

og stjórnandi alls slökkviliðsins. Hann hefur og umsjón með slökkvitækjum öllum. 
Kynna skal almenningi á staðnum á hagkvæman hátt, hver sé slökkviliðsstjóri, 

hvar hann býr og hverjir séu honum næstir yfirmanna í slökkviliðinu. Slökkviliðs- 
stjóri og varaslökkviliðsstjóri mega aldrei vera báðir burtu af staðnum, nema settur 
sé varamaður í þeirra stað á meðan, í samráði við brunamálanefnd. 

Bæjarstjórn ákveður, eftir tillögum brunamálanefndar, hver einkenni slökkvi- 
liðið skuli bera, þegar það er að starfi sínu. 

6. gr. 
Allir verkfærir karlmenn 18—55 ára að aldri, sem heimilisfastir eru í kaupstaðn- 

um, að undanskildum presti, lækni, lyfsala og símstjóra, og þeim mönnum, sem með 
læknisvottorði sanna, að þeir séu ekki færir til vinnu, eru skyldir til þjónustu í 
slökkviliði. 

Skulu þeir vera skyldir að mæta við æfingar allt að 4 sinnum á ári og auk þess 
tafarlaust, hvenær sem eldsvoða ber að höndum. Heimilt er brunamálanefnd að und-
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anþiggja menn 50 ára og eldri, svo og menn aðra en þá, sem taldir eru í Í. málsgr., 

er hafa sérstökum störfum að gegna. 

Slökkviliðsstjóra er heimilt að kveðja svo marga menn til aðstoðar við að 

slökkva eld, sem hann telur þörf fyrir, og getur enginn skorazt undan þeirri skyldu. 

Þeir, sem þannig taka þátt í slökkvistarfi eða æfingum, skulu inna það af hendi 

endurgjaldslaust, en hafa sama skaðabótarétt á hendur bæjarsjóði, sem slökkviliðs- 

menn. 
Heimilt er bæjarstjórn að ákveða með sérstakri samþykkt, að liðsmenn slökkvi- 

liðsins fái greiðslu fyrir hverja klukkustund, er þeir eru sérstaklega til þess kvaddir 

að vinna í þjónustu þess við æfingar, eða við að slökkva eld. 

Bæjarstjórn er heimilt að ákveða, að slökkviliðið skuli skipað fastráðnum liðs- 

mönnum og ákveða tölu þeirra og þóknun fyrir starfið. Má þá jafnframt takmarka 

þegnskyldu til þjónustu í slökkviliði eða fella hana niður. 

Það er skylda hvers og eins, sem viðstaddur er eldsvoða, hvort sem hann er í 

slökkviliðinu eða ekki, að láta í té alla þá aðstoð, sem hann getur, ef slökkviliðs- 

stjórinn krefst þess, og hlýða í öllu fyrirskipunum slökkviliðsstjóra. Það er skylda 

hvers eins, er verður var við að eldsvoði sé að koma upp, að hefja viðvörunarkall 

og gera slökkviliðinu aðvart á þann hátt, sem fyrir er mælt í samþykkt eða á annan 

hátt. 
1. gr. 

Slökkviliðsstjóra er skylt að sjá um, að æfingar séu haldnar eigi færri en fjórar 

á ári. 
Slökkviliðsstjóri stjórnar æfingum slökkviliðsins, og ber ábyrgð á að ávallt séu 

nógu margir í slökkviliðinu, og það sé vel æft. Þegar eldsvoða ber að höndum, 

ákveður hann hvernig slökkviliðinu skuli fyrir komið, og allt hvað gera skuli til 

þess að slökkva eldinn og varna útbreiðslu hans. Þó má hann ekki rífa niður hús 

til varnar útbreiðslu elds, nema samþykki lögreglustjóra komi til, eða þess, er fer 

með umboð hans við eldsvoðann. Ef slökkviliðsstjóri er forfallaður gengur vara- 

slökkviliðsstjóri í hans stað, og sé hann heldur ekki viðstaddur, þá hefur yfirstjórn 

á hendi sá af liðsmönnunum, sem slökkviliðsstjóri í samráði við brunamálanefnd 

hefur fyrir fram ákveðið til þess. 

Slökkviliðsstjóri getur sagt upp liðsmönnum slökkviliðsins án nokkurs fyrir- 

vara, ef hann finnur ástæðu til og ráðið aðra í þeirra stað til bráðabirgða, en bæjar- 

stjórn ræður síðan menn í stað þeirra, sem vikið hefur verið úr liðinu. Þeir, sem 

þannig er vikið frá störfum, hafa rétt til að leggja mál sín fyrir brunamálanefnd 

til úrskurðar. Allir liðsmenn í slökkviliðinu eru skyldir til að tilkynna slökkviliðs- 

stjóra með viku fyrirvara, ef þeir af gildum ástæðum geta ekki gengt starfi sínu Í 

slökkviliðinu. 

Flokksstjórar skulu skyldir til að tilkynna slökkviliðsstjóra, ef þeir fara burt 

úr kaupstaðnum daglangt, og liggur sekt við, ef út af er brugðið. 

8. gr. 

Sérhver slökkviliðsmaður er, að viðlagðri sekt, skyldur til að mæta til æfinga 

og til þess að slökkva eld, þegar hann er til þess kallaður, hvar sem hann er innan 

lögsagnarumdæmis kaupstaðarins, og hlýða þá í öllum atriðum öllu því, er yfirmaður 

hans skipar honum. Enginn má heldur, án leyfis yfirmanna, yfirgefa eldsvoða, áður 

en slökkt er, né slökkviliðsæfingu, áður en henni er lokið. 

9. gr. 

Lögreglustjóri eða fulltrúi hans skal ásamt lögregluliði kaupstaðarins annast 

löggæglu við slökkviliðsæfingar og eldsvoða. Við æfingar og eldsvoða skal lögreglu- 

liðið vera undir yfirstjórn slökkviliðsstjóra.
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Lögregluliðið skal í samráði við slökkviliðsstjóra halda uppi góðri reglu við elds- 
voða og æfingar, sjá slökkviliðinu fyrir greiðum aðgangi að brunastað, stöðva um- 
ferð um nærliggjandi götur, afgirða svæði, sem slökkviliðið þarf fyrir áhöld sín, 
fjarlægja þaðan allt óviðkomandi fólk og taka í sína umsjá muni, sem bjargað er frá 
bruna, þar til þeir eru afhentir réttum aðilum. Brunamálanefnd kveður til aðstoðar 
lögregluliðinu hæfilega marga menn meðal þeirra, er skyldir eru til þess að vera í 
slökkviliðinu. 

10. gr. 
Slökkviliðsmenn allir, sem tilkvaddir eru af slökkviliðsstjóra, skulu skyldir að hlýða boðum hans og annarra yfirmanna sinna. Þeir skulu njóta verndar og rétt- 

inda opinberra starfsmanna, þá er þeir eru að starfi sínu. Slökkviliðsmenn og aðrir, 
sem vinna að eldvörnum eftir kvaðningu slökkviliðsstjóra eða lögreglustjóra, skulu 
vera slysatryggðir við æfingar og störf sín í þágu eldvarna, samkvæmt ákvæðum 
laga um slysatryggingu. 

Þeir, sem skemma föt sín í þágu eldvarna, eiga rétt á að fá skemmdirnar end- 
urgreiddar úr bæjarsjóði, enda séu þau ekki vátryggð gegn eldtjóni í einhverju 
brunabótafélagi. Skemmdir skal meta, ef ekki næst samkomulag. 

11. gr. 
Hafnarfjarðarbær skal jafnan kappkosta að eisa þau slökkviáhöld og tæki til öryggis eða björgunar úr eldi, er Brunamálastofnun ríkisins telur nauðsynlegt að 

hann eigi í þessu skyni. 
Settir skulu upp hæfilega margir brunahanar í bænum, og skal tryggja sem bezt, 

að jafnan sé nægilegt vatn til að slökkva eld. 
Það er á ábyrgð umsjónarmanns vatnsveitunnar og slökkviliðsstjóra, að allir brunahanar séu óskemmdir og ávallt í nothæfu standi, hvenær sem vatn þarf að taka úr þeim. Enginn má taka vatn úr brunahönum, né hreyfa við þeim að nokkru leyti, nema hann hafi til þess fengið leyfi slökkviliðsstjóra og umsjónarmanns vatns- 

veitunnar. 
Slökkviáhöld skal geyma í slökkvistöð í eldtraustum húsakynnum, eftir því 

sem við verður komið. 

12. gr. 
Skylt er sérhverjum húseiganda að leyfa, að vatn sé tekið úr vatnshönum í húsi hans til að slökkva með eld, Segn fullu endurgjaldi úr bæjarsjóði fyrir skemmdir á húsi og öðrum fjármunum, sem af því hlýzt, og má enginn, sem í húsinu er, leggja tálmanir fyrir, að slökkviliðið hafi greiðan aðgang að vatnshönum í húsinu. Meðan verið er að slökkva eldsvoða, eru bæjarbúar skyldir að takmarka vatnsnotkun sína svo, að þeir noti vatn aðeins til nauðsynlegustu heimilisþarfa. 

13. gr. 
Ef hús brennur þar, sem vatnsveita liggur ekki að, eða vatn úr brunahönum 

nægir ekki, er sérhverjum skylt að lána þau tæki, er hann hefur, til að flytja í vatn og leyfa að vatn sé tekið úr vatnsbólum þeim, sem á lóð hans eru, eða hann hefur umráð yfir. Ef tæki, sem lánað hefur verið, skemmist eða týnist, skal fullt endur- gjald koma fyrir úr bæjarsjóði. 

HI. Reykháfar og eldfæri. 

14. gr. 
Reykháfar í húsum skulu steyptir úr sterkri steinsteypu eða gerðir úr öðru jafneldtraustu efni, standa á fastri undirstöðu og hvíla aldrei á timburgólfi. Reyk-
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háfur má ekki hallast meira en 15? frá lóðréttri línu og aldrei út fyrir stiga, nema 

með leyfi byggingarnefndar. 

Reykháfar skulu að jafnaði vera ferstrendir, veggþykkt þeirra eigi minni en 12 

cm og innanmál 23 em á hvern veg. Þeir skulu ná minnst 65 cm upp fyrir húsmæni 

eða gerðir þannig, að lárétt fjarlægð frá reykháfsopi til þakflatar sé minnst 3 m. 

Innanfletir reykháfa skulu vera sléttir, og holrúm þeirra má ekki skerða með leiðsl- 

um eða öðru, nema að fengnu leyfi slökkviliðsstjóra. 

Óheimilt er að hækka reykháf með pípum, nema með leyfi slökkviliðsstjóra. 

Sé reykháf ætlað að flytja svo mikinn reyk, að 23 em vídd nægi ekki, eða þurfi 

reykháfur að ná meira en 3 metra upp úr þaki, ber að fara eftir fyrirmælum í bygg- 

ingarsamþykkt. 

15. gr. 

Þar sem reykháfur liggur í gegnum timburgólf, þak eða timburvegs, skal fjar- 

lægð vera minnst 23 em frá innri brún reykháfs að máttarviðum. 

Gólf-, loft- og veggklæðningar, svo sem gólfdúkur, veggfóður eða því um líkt, 

mega ganga að reykháf, en ekki vera festar við hann. Yfir samskeyti má leggja lista, 

er festur sé við reykháfinn með múrnöglum. 

Reykháf má aldrei þilja eða klæða með pappa eða striga. Þó skal heimilt að 

mála reykháf og líma á hann veggfóður. Úthliðar hans skulu ætíð vera sýnilegar og 

auðvelt að komast að þeim til viðgerðar. Ekki má reykháfur liggja að fataskáp. 

Utan um hverja pípu frá eldstæði, skal múra járnhring í reykháfinn, þannig gerðan, 

að hvorki pípan né hringurinn geti ýtzt inn fyrir innri brún reykháfsins. 

16. gr. 

Á hverjum reykháf skulu vera nægilega mörg, en þó aldrei færri en tvö 2323 

em sótop, svo að auðvelt sé að hreinsa hann og ná sóti úr honum. Sótopi skal loka 

með járnhurð í járnumgerð, og skal gerð hennar háð samþykki slökkviliðsstjóra, 

sem ákveður fjölda sótopa eftir stærð húsa. 

Reykháf má ekki taka í notkun, fyrr en hann er fullgerður og allt mótatimbur 

fjarlægt. 
Reyk frá eldstæðum, sem kynnt eru kolum eða öðru föstu eða fljótandi elds- 

neyti, skal leiða í reykháfa um hlaðna eða steypta reykganga eða minnst 10 em 

víðar járnpípur. 
Fjarlægð frá innri brún reykleiðslna að timbri eða viðarlíki, skal ávallt vera 

minnst 23 em. Reykpípur úr járni mega ekki vera lengri en 3 m, nema með leyfi 

byggingarnefndar. Þær skulu leiddar stytztu leið í reykháf á sömu hæð og eldstæðið. 

17. gr. 

Fjarlægð eldstæðis frá timbri eða viðarlíki, skal vera minnst 23 em. Gólf undir 

eldstæðum skal lagt málmplötum eða öðrum eldtraustum efnum, er nái minnst 30 

em fram fyrir þau og 23 em til annarra hliða. Sé um límofn eða annað eldstæði að 

ræða á verkstæðum, þar sem farið er með eldfim efni, skal gólfið þakið eldtraustu 

efni minnst 50 em út fyrir ytri brún eldstæðisins á alla vegu, og fyrir framan eld- 

holið skal auk þess hafa 50 em háan kassa úr málmi, festan við ofninn, svo að glæð- 

ur úr honum hljóti að falla í kassann. 

18. gr. 

Opin eldstæði (kamínur), má því aðeins hafa í timburhúsum eða steinhúsum 

með timburgólfi, að slökkviliðsstjóri hafi samþykkt umbúnað þeirra. Skal hvert 

slíkt eldstæði ávallt vera í beinu sambandi við reykháf, sem flytur ekki reyk frá 

öðrum eldstæðum. 
B 20
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19. gr. 
Slókkviliðsstjóri skal, í samráði við Brunamálastofnun ríkisins, samþykkja gerð 

og allan frágang lofthitunarofna. 
Miðstöðvarkötlum, sem hafa stærri hitaflöt en 2.0 m?, skal koma fyrir í sér- 

stökum herbergjum, múruðum eða sementshúðuðum í hólf og gólf. Eldnæma hluti 
má ekki geyma nær miðstöðvarkötlum eða reykleiðslum frá þeim, en í 50 em fjar- 
lægð. 

Öll eldunar- og hitunartæki, sem sela orðið heitari en 100* Celsius, skulu ætið 
vera minnst 23 em frá timbri eða viðarlíki, þótt ekki séu hituð með eldi. 

IV. Olíukynditæki til upphitunar húsa. 
A. Almenn ákvæði. 

20. gr. 
Sérhver húseigandi, sem kemur fyrir olíukynditækjum í húsi sinu í sambandi 

við reykháf, hvort heldur um er að ræða nýja kyndistöð, eða eldri kyndistöð, sem 
áður hefur verið kynt á annan hátt, skal tilkynna kyndibúnað þennan til slökkvi- 
liðsstjóra, sem síðan lætur framkvæma skoðun og gefur út vottorð um ástand kyndi- 
búnaðarins. Óheimilt er að taka kynditækin í notkun, fyrr en vottorð liggur fyrir um, 
að fulltrúi Brunamálastofnunar ríkisins hafi samþykkt búnað allan og leyft, að þau 
verði tekin í notkun. 

Þau tæki, sem hafa verið sett upp áður en reglugerð þessi öðlast gildi, skulu 
tafarlaust tilkynnt, svo þau hljóti viðurkenningu á sama hátt og ný tæki. 

Óheimilt er að gera breytingar á kynditækjum, er sett hafa verið upp, nema með 
leyfi skoðunarmanns. 

. 21. gr. 
Áður en olíukynditækjum er komið fyrir í eldstæði, sem áður hefur verið kynt 

á annan hátt, skal framkvæma gagngerða sóthreinsun á eldstæðinu og öllum reyk- 
söngum. 

22. gr. 
Einungis þau olíukynditæki má selja og setja upp, sem viðurkennd hafa verið 

af Brunamálastofnun ríkisins. Öllum kynditækjum skal fylgja leiðarvísir um upp- 
setningu og notkun. 

Rafbúnaður allur skal fullnægja kröfum rafmagnseftirlits ríkisins. 

23. gr. 
Sá einn má annast uppsetningu olíukynditækja, sem til þess hefur hlotið viður- 

kenningu Brunamálastofnunar ríkisins, og ber hann ábyrgð á, að búnaður allur 
sé samkvæmt reglugerð þessari. 

B. Hitun með eldsneytisolíu, sem hefur blossamark hærra en 60? C. 

2d. gr. 
Staðsetning og stærð olíugeyma. 

Í. Olíugeymir utanhúss skal í kaupstaðnum grafinn í jörð, nema þar sem 
slökkviliðsstjóri heimilar að hafa hann ofanjarðar. Grafa skal fyrir undirstöðu 
Seymis svo djúpt og búa vel um, að frost eða grunnvatn raski ekki legu hans, og 
skal fylla þétt að með sandi eða möl. Fylling ofan á geymi skal vera minnst 60 em. 
Geyminn skal ryðverja að utan með tjöru, biki eða öðru slíku efni. 

Þar sem heimilt er að hafa geymi ofanjarðar, má hann ekki vera nær timbur- 
vegg en 5.0 metra. Skal búa um gevminn á traustri undirstöðu, svo hann raskist ekki.
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2. Olíugeymi má hafa innanhúss, enda sé fullnægt eftirfarandi skilyrðum: 

Olíugeymum, er rúma samtals yfir 3000 lítra, skal koma fyrir í sérstökum 

geymsluklefa í kjallara hússins, nema slökkviliðsstjóri heimili annan stað. Til þess 

að geyma slíkan olíuforða innanhúss, þarf leyfi slökkviliðsstjóra, er segir fyrir um 

nauðsynlegar ráðstafanir til öryggis. Gólf, veggir og loft klefa skal vera fullkom- 

lega þétt og úr eldtraustu efni. Veggir úr járnbentri steypu skulu vera minnst 10 

em þykkir, en 20 em, ef steypa er ójárnbent. Ljósaumbúnaður skal vera fullkom- 

lega eldtryggur. Dyr á geymsluklefa mega ekki vera neðar en svo, að fyrir neðan 

þröskuld rúmist allur sá olíuforði, sem mest er ætlazt til, að hægt sé að geyma 

innan klefans. Hurðir skulu opnast út, vera eldtraustar og sjálflokandi. Sérstök 

loftrás með öryggisneti skal vera frá geymsluklefa undir bert loft. 

Enginn innanhússgeymir má rúma meira en 10000 lítra og í seymsluklefa 

mega ekki vera fleiri en 3 slíkir geymar. Samanlagður olíuforði innanhúss má 

aldrei vera meiri en 30000 lítrar. 

3. Olíugeymum, er rúma samtals allt að 3000 lítra, má koma fyrir í sérstöku 

kjallaraherbergi, sem ekki er notað til annarra þarfa, og eldstæði er ekki i. 

Til þess að geyma slíkan olíuforða innanhúss þarf leyfi slökkviliðsstjóra, er 

segir fyrir um nauðsynlegar ráðstafanir til öryggis. 

4. Olíugeymi eða dagneyzluhykli, er rúmar allt að 200 lítra, í íbúðar- eða 

verzlunarhúsi, en 1500 lítra í verksmiðjuhúsi, má koma fyrir í kyndistöð hússins, 

ef fullnægt er eftirfarandi kröfum: 

Gólf skal vera úr eldtraustu efni, hurð, veggir og loft, sem ekki eru úr eld- 

traustu efni, skulu klædd eldtraustu efni til logavarnar. Hurð skal opnast út. 

Geymum skal þannig fyrir komið, að hvorki þeir eða pípan frá þeim geti hitn- 

að frá eldstæðinu eða að leki frá þeim geti runnið til eldstæðisins eða í reykgöng 

eða reykpípur. Skal á fulltryggan hátt séð fyrir leka frá gevmum annað hvort á 

þann hátt, að hafa þá í steinsteyptri þró, sem rúmi allt innihald þeirra, eða að 

runnið geti frá þeim beint í skolplögn, t. d. gólfrist í kyndistöðinni. 

25. gr. 
Olíugeymar og olíupipur. 

Geymar fyrir eldsneytisolíu skulu vera úr stálplötum, rafsoðnar eða hnoðaðar, 

og efnisþykkt þeirra hið minnsta, sem hér segir: 
Geymar fyrir allt að 150 1 plötuþykkt 15 mm. 
Geymar fyrir 150 til 500 1 plötuþykkt 2.0 mm. 
Geymar fyrir 500 til 1500 1 plötuþykkt 25 mm. 
Geymar fyrir meira en 1500 1 plötuþykkt 3.0 mm. 
Ekki má nota glerpípur til þess að sýna olíuhæð í geymi. Olíuhæðarvísum skal 

þannig fyrir komið, að ekki geti lekið út með þeim. 

Olíupípur allar skulu vel festar og þannig fyrir komið, að þær verði ekki fyrir 

höggum eða annarri áreynslu utan frá. Efni þeirra skal vera járn eða annar nægilega 
traustur málmur. Pípuskeyti öll skulu vera á sýnilegum, aðgengilegum stöðum. Slöng- 

ur eða hreyfanlegar pípur má ekki nota. 
Geymsluhykli skulu vera með læstum áfyllingarstút. Sé geymir innanhúss, skal 

áfyllingarstúturinn ná út úr útvegg eða vera rétt fyrir innan læst op Í útvegg. 
Á hverjum geymi skal vera loftpípa, sem endi undir beru lofti. Skal pípuend- 

inn beygður niður, svo ekki geti rignt eða fennt inn í pípuna. Fyrir pípuopinu skal 
vera net úr málmþræði (476 möskvar á ferþumlung). 

Neðarlega á geymi mega ekki vera önnur göt eða stútar, en þau sem ætluð eru 
fyrir píputengingar til brennara eða dagneyzluhylkis eða annarra geymsluhvlkja.
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Þó má botnlás vera á seyminum, en hann skal jafnan vera lokaður með blind- 
kraga. 

Allir aðrir stútar skulu vera á efsta hluta seymisins. Ef geymir er stærri en 
svo, að hann rúmi 1000 lítra, skal mannsmuga vera á honum. 

Á olíupípunni frá geyminum til brennarans skal vera lás eða loka, það langt 
frá eldstæðinu, að hættulaust verði komizt að honum, þó loganum slái til baka fram 
úr eldstæðinu. 

Ef dagneyzluhylki stendur hærra en eldslæðið eða ef dagneyzluhylki er ekki 
notað og olían er tekin beint frá aðalgeymi til brennarans, og seymirinn stendur 
hærra en eldstæðið, skal pípubrotsloki vera á pípunni fast við hylkið eða geyminn. 

Við litla geyma er þó leyfilegt að hafa ekki pipubrotsloka, en þannig skal gengið 
frá við geyminn, að þó pípan bresti, geti aldrei runnið meira frá honum en svarar 
til mestu notkunar við brennsluna. 

Til þess að hindra að óhreinindi og vatn, sem kunna að vera í olíunni, komizt 
til brennarans, skal síu og gruggglasi vörðu með virneti komið fyrir á olíupípunni. 
Skal þetta vera sem næst geymi eða dagneyzluhylki. 

Ef notuð er olíutunna sem dagneyzluhylki, skal höfð sama tunnan, en ekki skipt 
um, er tunnan tæmist. 

Olíu má aldrei geyma í tunnum í kyndistöð. 

26. gr. 
Brennarar og öryggistæki. 

Brennarar og öryggistæki skulu vera af gerð, sem hlotið hefur viðurkenningu 
Brunamálastofnunar ríkisins. Brennarar skulu vera sjálfvirkir. 

Ef kyndingin er ekki undir stöðugu eftirliti, skal litið til hennar öðru hvoru og olíukynditæki skulu búin fullkomlega öruggum útbúnaði, sem sjálfkrafa lokar fyrir 
olíuaðstreymið, ef eldurinn slokknar eða ef loftstraumurinn til brennarans stöðvast. 

Sé hitastillingu þannig fyrir komið, að sjálfvirkur búnaður slökkvi og kveiki 
logann á ný, skal þannig frá gengið, að tveir eða fleiri kveikineistar komi hver á fætur öðrum, þegar brennsla á að byrja. Hins vegar skal svo langur tími líða milli olíuinnspýtingar, ef ekki kviknar, að fulltryggt sé, að allt gas eða eimur frá fyrri 
innspýtingu sé rokið út, þegar næsta innspýting kemur. 

Vinni brennari með dragsúg og það kaldur, að ekki sé hætta á, að olían eimist 
af snertingu við hann, skal Þannig gengið frá, að ef slokknar á brennaranum, renni 
olían í skál eða bolla, sem með þyngd sinni hefur áhrif á lokunarútbúnað, sem lokar fyrir olíuaðstreymið, enda séu slík eldhol ekki innmúruð eða í þeim hlutir, sem geta 
glóðhitnað. 

Þannig skal frá eldstæði gengið, að það sé ávallt opið út í reykháf. Ef Þannig er gengið frá reykspjaldi, að hægt sé að loka því að fullu, skal hæfilega stórt gat sett 
á spjaldið. Sé vélsúgur notaður, skal loftsnældan annað hvort vera ástengd við hreyfil þann, sem knýr hana, eða knúin með fleygreimum, og skulu þá reimarnar vera að minnsta kosti tvær. 

Aðalrofi fyrir rafstraum til olíukynditækja, skal vera utan við eða rétt innan við dyrnar í kyndistöðina. 

27. gr. 
Hitun eldsneytisolíu. 

Olíu, sem hefur blossamark fyrir ofan 60? C, má hita áður en hún fer til brenn- 
arans. 

Til hitunar á olíunni má einungis nota heitt vatn eða mettaðan eim, sem hefur 
ekki meira en 3 kg/em? yfirþrýsting, eða rafmagn.
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Við rafmagnshitun skulu hitararnir vera fastir, fullkomlega lokaðir, og með 

sjálfvirkum hitastilli (termostat). Sé slíkum hitara komið fyrir í geymi eða dag- 

neyzluhylki, skal hitastilli þannig stillt, að hiti olíunnar við hitarann geti aldrei farið 

fram úr 55*C. Rafbúnaður allur við hitara og önnur tæki í sambandi við olíukyndi- 

tækin skal vera samkvæmt kröfum rafmagnseftirlits ríkisins. 
Afrás frá geymi skal ávallt vera fyrir ofan efsta hluta hitastillisins. 

Sé gegnstreymishitari notaður, skal svo frá gengið með hitastilli, að hiti olíunnar 

geti aldrei farið fram úr hitastigi, sem er 10? fyrir neðan blossamark hennar. 

C. Sérstök ákvæði fyrir olíukynditæki, sem nota olíu með blossamarki undir 609 C. 

28. gr. 

Leyfilegt er að nota til hitunar húsa og annarrar hitunar eldsneytisolíu, sem 

hefur blossamark neðan við 60? C, þó ekki neðan við 35 GC. Þar sem slíkt eldsneyti 

er notað, gilda sé. ákvæði 29.—31. gr. 

29. gr. 

Utanhúss má einungis geyma olíu í geymum, sem grafnir eru í jörð og má 

geymirinn mest rúma 1500 lítra. Verksmiðjur og stærri fyrirtæki gela þó fengið að 

hafa stærri olíuforða að fengnu sérstöku leyfi brunamálanefndar. 

Innanhúss skal hafa geyma í lokuðum kjallaraherbergjum, sem ekki eru notuð 

til annars, sbr. 24. gr. Mesti forði, sem þannig er geymdur, má vera 500 1. 

30. gr. 

Þó olíukyndingartæki hafi sjálfvirkan lokunarútbúnað á olíuaðstreymi, sbr. 26. 

gr., skal svo frá gengið, að olía, sem kann að renna niður, nái aldrei til eldstæðis, 

en safnist fyrir í þar ti? gerðan geymi, eða renni beint að gólfrist í lokræsi. 

Ff blöndunarbrennari er notaður, sem að nokkru eða öllu leyti eimar eldsneytið 

og blandar því við loftið, má ekki vera steinn eða múr í eldstæðinu. Slíkt efni getur 

valdið sprengingu vegna glóðhitunar. 

31. gr. 

Olíu, sem hefur blossamark fyrir neðan 609C, má ekki hita á neinn hátt, áður 

en hún fer til brennarans. 

D. Gæzla og eftirlit. 
32. gr. 

Þegar kveikt er á olíubrennara, hvort heldur er eftir stutta eða langa stöðvun 

brennslunnar, skal þess vandlega sætt, að sterkur loftstraumur hafi leikið um eld- 

holið stundarkorn. áður en kveikt er. Reykspjöld og loftop neðan og framan á eld- 

stæðinu, skulu vera opin. 

Sé brennari þannig gerður, að hita þurfi hann, áður en kveikt er, skal geyma 

vökva þann eða efni það, sem notað er við hitunina í tilluktu íláti á góðum stað, 

hæfilega langt frá eldstæðinu. 
3ð. gr. 

Í geymsluklefa eða kyndistöð má ekki geyma nein eldfim efni, svo sem tréull, 

tréspæni, pappír eða þess háttar. Ekki má heldur geyma þar sprengifim efni eða 

efni, sem sjálfveikja getur stafað af. 

34. gr. 

Við dyr hverrar kyndistöðvar skal vera ílát, sem rúmar að minnsta kosti 25 

1 af þurrum sandi, ásamt hæfilega stórri reku. Skal nota sand þennan tl þess að 

slökkva með eld, sem kynni að kvikna utan eldstæðisins.
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35. gr. 
Í hverri kyndistöð skal uppselningarmaður olíukynditækis festa upp spjald, sem 

Brunamálastofnun ríkisins leggur til, með áprentuðum greinilegum leiðarvísi um 
særlu og hirðingu kynditækjanna. 

36. gr. 
Brunamálanefnd skal skipa eftirlitsmann með olíukynditækjum. Eftirlitsmaður- 

inn skal hafa viðurkenningu Brunamálastofnunar ríkisins, er heimili honum að 
annast uppsetningu slíkra tækja, sbr. 23. gr. 

97. gr. 
Eftirlit með olíukvnditækjum skal fara fram tvisvar á ári. 
Eftirlitsmaður skal færa í sérstaka bók, er brunavarnaeftirlit ríkisins leggur 

til, stutta skýrslu um ástand tækja og annað, sem máli skiptir. Ef sami maður ann- 
ast almennt eftirlit eldfæra, skal hann færa skýrslu sína í eftirlitsbók eldfæra. Í 
eftirlitsbók skal rita athugasemdir um skoðunina og gera grein fyrir því, sem talið 
er þurfa viðgerða við eða umbóta. Eftirlitsmaður skal setja hæfilegan frest til að lag- 
færa það, sem ábótavant er. Sé viðgerðin ekki framkvæmd innan tiltekins tíma, 
skal slökkviliðsstjóri kæra húseisanda til sekta. 

Ef eftirlitsmaður telur hættulegt að nota olíukynditæki vegna ólags eða bilunar, 
er honum heimilt að taka það tafarlaust úr notkun og fyrirbyggja notkun þess með 
innsigli, þar til viðgerð hefur farið fram. Brunamálastofnun ríkisins er heimilt að 
setja nánari reglur um olíukynditæki. 

V. Hreinsun reykháfa og eldfæraeftirlit. 

38. gr. 
Bæjarstjórn skal skipa sótara og eftirlit<mann með eldfærum, þar með talin 

olíukynditæki (sbr. TV. kafla) eftir tillögum brunamálanefndar og setja þeim er- 
indisbréf. 

Bæjarstjórn skal setja sambykkt um framkvæmd starfsins og ákveða gjald fyrir 
Það, er húseigendur greiði. Slík samþykkt öðlast gildi, er ráðuneytið hefur staðfest 
hana. Gjöldin má taka lögtaki. 

99. gr. 
Húseigendur bera ábyrgð á því, að revkháfum í húsum þeirra sé vel við haldið 

og að sótarar hafi frjálsan og óhindraðan aðgang að sótopum reykháfa. 

40. gr. 
Sótarar skulu hreinsa reykháfa undir stjórn slökkviliðsstjóra og eru ábyrgir í 

starfi sínu gagnvart honum. Þeir skulu hreinsa reykháfana vel og koma sótinu fyrir 
á öruggum stað utanhúss. Verði sótarar varir vanrækslu í meðferð sótopa eða reyk- 
háfa, svo sem ef þeim er ekki haldið nægilega við. serðir ónotbæfir eða hættulegir, 
skulu þeir aðvara húseisanda, sem ber skylda til að bæta tafarlaust úr því. sem áhóta- 
vant er. Vanrækslu skal slökkviliðsstjóri kæra til sekta. 

Sóturum ber að ganga eins hreinlega um húsin og auðið er og kappkosta að valda 
íbúum húsanna sem minnstum óþæsindum. Umkvartanir á hendur sótnrum skulu 
sendar slökkviliðsstjóra skriflega. 

41. gr. 
Reykháfa skal hreinsa svo oft, sem þörf gerist, og eigi sjaldnar en 3 sinnum á 

ári, ef þeir eru notaðir að staðaldri, nema slökkviliðsstjóri mæli öðruvísi fyrir. 
Bæjarstjórnin getur sett sérstök ákvæði um hreinsun reykháfa í húsum, þar sem
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heitt vatn er notað til hitunar og gas eða rafmagn til eldunar, en þvottapottar kyntir 

með kolum eða öðru eldsneyti. 
Daginn áður en sóthreinsun fer fram, skal sótari tilkynna húseiganda og af- 

henda honum eyðublað, er húseigandi eða annar í hans stað undirritar að henni 
lokinni. Á þriggja mánaða fresti skal sótari afhenda slökkviliðsstjóra eyðublöðin, 

sem skilríki fyrir því, að hreinsunin hafi farið fram. 

42. gr. 
Eftirlit með eldfærum, reykpípum og reykháfum, skal fara fram að minnsta 

kosti einu sinni á ári hverju í öllum húsum í kaupstaðnum. 

43. gr. 
Eftirlitsmönnum eldfæra ber sérstaklega að athuga: 
Að frágangur eldfæra og reykháfa sé samkvæmt gildandi reglum og að þeim 

sé vel við haldið. 
Að umgengni öll í miðstöðvarherbergjum og geymsla á eldsneyti sé eins og vera 

ber. 
Að eldfim efni eða sprengiefni séu ekki geymd í húsum umfram það, sem leyfi- 

legt er, og að tryggilega sé frá þeim gengið. 
Að handslökkvitæki hússins séu í lagi. 

44. gr. 

Eftirlitsmenn skulu færa bækur um störf sín, þar sem tilgreint er, hvaða dag 

skoðun hefur farið fram í hverju húsi. Inn í bækurnar rita þeir athugasemdir sínar 

um skoðunina og gera grein fyrir því, sem þeir telja þurfa viðgerðar við og leggja 

fyrir, að það sé lagfært þegar í stað, ef bein brunahætta stafar af, en ella setja þeir 

frest til að framkvæma viðgerðina. Sé viðgerðin ekki framkvæmd á tilteknum tíma, 

skal slökkviliðsstjóri kæra húseiganda til sekta, samkv. 29. gr. laga um brunavarnir 

og brunamál. 
Eftirlitsbækur eldfæra skulu viðurkennast af Brunamálastofnun ríkisins og skulu 

geymdar þar, sem Brunamálastofnun ríkisins hefur greiðan aðgang að þeim. 

Ef Brunamálastofnun ríkisins þykir eitthvað ábótavant um framkvæmd eftir- 

litsins, er henni heimilt að láta fara fram sérstakt eftirlit á kostnað bæjarsjóðs. 

45. gr. 
Heimilt er vátryggingarfélögum að láta fara fram athugun á eldfærum og reyk- 

háfum á sinn kostnað. 

VI. Um örvggistæki í húsum. 

46. gr. 
Í samkomuhúsum, veitingahúsum, gistihúsum, skólum, sjúkrahúsum, íþrótta- 

húsum, barna- og elliheimilum og öðrum slíkum stöðum, þar sem margt fólk kemur 
saman eða dvelst, svo og í verksmiðjum, vinnustofum, vörugeymslum, benzinaf- 
greiðslum og öðrum þeim stöðum, sem Brunamálastofnun ríkisins eða slökkviliðs- 
stjóri telur nauðsynlegt, skulu vera nothæf handslökkvitæki. 

Brunamálanefnd getur, að fengnu samþykki bæjarstjórnar, látið setja bruna- 
slöngur í samband við vatnsveitu húsanna á kostnað húseiganda, og er hann skyldur 
að viðhalda slíkum slökkvitækjum og endurnýja þau og má ekki nota þau til neins 

annars en slökkviráðstafana.
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47. gr. 
Á þriðju hæð timburhúsa og ofar (kjallari, sem að hálfu leyti er grafinn í jörð 

eða meir, telst ekki hæð), ber að hafa björgunarkaðla, eða önnur jafngild björgun- 

artæki, að minnsta kosti við einn glugga í hverri íbúð. Sama gildir um steinhús, 
sem að verulegu eða öllu leyti eru þiljuð með timbri. Í húsum, þar sem margt fólk 
kemur saman eða dvelst, sbr. 46. gr., ákveður brunamálanefnd í samráði við Bruna- 

málastofnun ríkisins, hvar skuli hafa slík björgunartæki. Enn fremur hefur bruna- 
málanefnd og Brunamálastofnun ríkisins heimild til að fyrirskipa aðrar varúðarráð- 
stafanir, er talið er þurfa, t. d. sérstakar viðvörunarbjöllur í sambandi við raflagnir 
hússins. 

48. gr. 
Slökkviliðsstjóri, í samráði við Brunamálastofnun ríkisins, ákveður hverju sinni, 

hve mörg framangreind tæki skulu vera og hvar og hvernig þeim skuli fyrir komið, 
og segir fyrir um viðhald þeirra og endurnýjun. 

Húseigendum er skylt að afla sér tækjanna á sinn kostnað og kosta uppsetn- 
ingu þeirra og viðhald. 

Handslökkvitæki eða björgunarkaðla má ekki selja almenningi hér, nema þau 
hafi verið viðurkennd af Brunamálastofnun ríkisins. Allir, er selja slík tæki, skulu 
leita viðurkenningar Brunamálastofnunar ríkisins fyrir þeim. 

VII. Varúðarráðstafanir í samkomuhúsum o. fil. 

49. gr. 
Starfsemi á þeim stöðum, er um ræðir í 46. gr., eða aðra slíka má ekki reka, 

nema brunamálanefnd hafi samþykkt húsnæði það, sem notað er, og að kröfum 
þess um öryggi gegn eldsvoða sé fylgt í öllum greinum. 

Framangreinda starfsemi skal ekki leyfa í nýjum húsum, nema þar sem burð- 
arveggir, gólf og stigar eru úr eldtraustu efni og innveggir að minnsta kosti úr lítt 
eldnæmu efni. Í húsum, sem notuð eru til slíkrar starfsemi, er reglugerð þessi öðl- 
ast gildi, getur brunamálanefnd veitt undanþágu frá þessum kröfum, enda sé það 
skylt að fvlgja sérstökum fyrirmælum Brunamálastofnunar ríkisins og brunamála- 
nefndar um öryggi gegn eldsvoða. 

50. gr. 
Í þeim húsum, sem um ræðir í 46. gr., skal eingöngu nota rafmagnsljós, þar sem 

þess er kostur, og sé umbúnaður rafmagnslagna, ljósa og tækja samkvæmt reglum 
rafmagnseftirlits ríkisins. Húseiganda ber að sjá um, að öllum þessum umbúnaði sé 
vel við haldið og hann fullnægi ávallt framangreindum reglum. Skal hann nægilega 
oft láta sannprófa, að svo sé, og senda slökkviliðsstjóra skýrslur eftirlitsmanns um 
slíka athugun. 

51. gr. 
Í samkomuhúsum, sem stöðugt eru notuð til kvikmynda- og leiksýninga, skulu 

stólar og bekkir vera fastir. Þó skal leyft að hafa lausa stóla í stúkum, er eigi taka 
fleiri en 10 áhorfendur. Fjarlægðin milli stólaraða, mælt frá sætisbaki að sætisbaki, 
skal vera minnst 80 em, séu setur stólanna hreyfanlegar, en 1 m, sé setan föst. Breidd 
hvers stóls skal eigi vera minni en 50 em. 

Hvergi skulu vera fleiri sæti í röð en svo, að mest séu 19 sæti að næsta gangi 
eða annarri útgönguleið. 

Breidd ganga milli sætaraða eða til hliðar, svo og breidd annarra ganga, stiga 
og dyra, sem nota þarf til útgöngu, skal ákveða þannig: Minnsta breidd Þeirra sé 
1.2 m fyrir fyrstu 150 áhorfendur og síðan 33 em í viðbót fyrir hverja 50 áhorf- 
endur, sem nota þurfa gangana, stigana eða dyrnar, og hlutfallslega fyrir annan
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fjölda. Þessa breidd ganga, stiga og dyra má hvergi skerða, svo sem með fata- 

geymslu, borðum, stólum eða lausamunum. Áhorfendur mega ekki standa á þessum 

stöðum, meðan sýningar fara fram. 

52. gr. 

Allar dyr á samkomusölum og göngum frá þeim skulu opnast út, og hurðir falla 

þannig að vegs, að þær skerði ekki útgönguleiðina. Skal ávallt vera hægt að opna 

þær fyrirvaralaust af hverjum sem er, og skulu þær greinilega auðkenndar með 

rauðum ljósum, og getur brunamálanefnd lagt fyrir, að ljós þessi séu frá sérstökum 

rafgeymum. 
Í samkomusölum, þar sem 50 manns eða fleiri hafa sæti, skal ávallt hafa minnst 

tvær útgöngudyr, aðaldyr salarins og varadyr, skal þeim þannig fyrir komið, að fólks- 

straumurinn greinist í tvær gagnstæðar áttir. Útgangarnir mega ekki liggja á sömu 

hlið hússins, heldur að tveimur götum eða hæfilega stórum húsagarði og götu, nema 

með leyfi brunamálanefndar. 

Stigar mega aldrei liggja beint að útgöngudyrum. Frá stiga að dyrum skal ávallt 

vera a. m. k. 120 em langur pallur. Frá áhorfendasvölum skulu vera minnst tveir 

stigar, lýstir utan frá um glugga á vegg eða þaki. Stigarnir mega ekki liggja niður 

í áhorfendasalinn og fólksstraumnum frá þeim skal beint þannig, að hann rekist 

ekki á eða mæti fólki á leið að öðrum útgöngum. 

Gluggatjöld, veggtjöld og dyratjöld úr eldnæmu efni eða efni, sem myndar mik- 

inn reyk við bruna, má ekki nota í samkomusölum. 

öð. gr. 

Leiksvið má ekki útbúa í samkomuhúsum, nema með leyfi brunamálanefndar 

enda samþykki hún allan umbúnað leiksviðsins. 

Á leiksviðum skulu vera vatnsleiðslur með að minnsta kosti tveimur áföst- 

um 1914“ víðum og minnst 5 m löngum slöngum með stútum. Slöngunum skal 

þannig komið fyrir beggja vegna með hliðum leiksviðsins, að auðvelt sé að komast 

að þeim og nota þær. Á hverju leiksviði skulu enn fremur vera að minnsta kosti 

tvö 9 lítra viðurkennd handslökkvitæki. Fyrir leiksviðinu skulu vera óeldfim tjöld, 

sem brunamálanefnd samþykkir. 

Búningsherbergi leikenda, leiktjalda- og búningsgeymslur og útbúnaður þeirra 

allur skal vera háður samþykki brunamálanefndar. 

54. gr. 

Bannað er að halda opinberar jólatréssamkomur, nema leyfi lögreglustjóra 

komi til. Má ekki halda þær í öðrum húsum en þeim, sem teljast vel útbúin til þess, 

m. a. um útbúnað dyra, stiga og annarra skilyrða til útgöngu. Ber sérstaklega að gæta 

itrustu varúðar um meðferð kertaljósa á jólatrjám og ljósa eða elds í kringum þau. 

5ð. sr . gr. 

Reykingar eru bannaðar á áhorfendasvæðum leikhúsa og kvikmyndahúsa. 

56. gr. 

Öryggisútbúnaður í sýningarklefum kvikmyndahúsa skal vera samkvæmt reglu- 

gerð um örvggisútbúnað sýningartækja við kvikmyndasýningar, nr. 49 12. marz 

1947. 

ð7. gr. 

Brunavörður skal ávallt vera ll eftirlits í samkomuhúsum við leiksýningar, fjöl- 

leikasýningar og jólatrésskemmtanir. Brunamálanefnd getur enn fremur ákveðið, að 

brunavörður skuli vera í sýningarskálum, markaðsskálum, hlutaveltum og öðrum 
B21
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opinberum stöðum, þar sem miklu er fyrir komið af eldnæmum efnum. Bruna- 
málanefnd setur nánari reglur um framangreinda brunavörzlu, og ákveður gjald 
fyrir hana, er greiðist af eigendum samkomuhúsanna. 

VIII. Bifreiðaskýli og bifreiðaverkstæði. 

58. gr. 
Bifreiðaskýli og bifreiðaverkstæði í kaupstaðnum skulu gerð úr steinsteypu eða 

öðru jafneldtryggu efni, nema þar sem brunamálanefnd heimilar aðra gerð. 
Bifreiðaskýli og bifreiðaverkstæði mega því aðeins vera í íbúðarhúsum, eða 

sambyggð þeim, að engar dyr eða önnur op séu á milli þeirra og húsanna. 
Séu bifreiðaskýli, sem byggð eru í sambandi við íbúðarhús, stærri en fyrir tvær 

bifreiðar, skulu þau hólfuð sundur með eldtraustum veggjum, svo að aldrei standi 
saman fleiri en tvær bifreiðar í hverju hólfi. 

59. gr. 
Heimilt er brunamálanefnd að setja sérstök fyrirmæli um fyrirkomulag, stærð 

og notkun Þifreiðaskýla og bifreiðaverkstæða, sem rúma fleiri en 6 bifreiðar. 

60. gr. 
Benzin má ekki vera í geymum Þifreiða, sem sýndar eru í verzlunum eða 

geymdar um lengri tíma á stöðum, er fullnægja ekki þeim kröfum, sem gerðar eru 
til bifreiðaskýla almennt. Benzin má hvorki taka af né láta á seyma bifreiða á fram- 
angreindum stöðum. Rafgeymir bifreiðar skal tekinn úr sambandi meðan bifreiðin 
er geymd þannig. 

61. gr. 
Bifreiðaskýli og bifreiðaverkstæði má hvorki nota til geymslu á eldfimum efn- 

um né til vörugeymslu almennt, nema því aðeins, að þiljað sé milli með eldtraustum 
vegg. 

62. gr. 
Bifreiðaskýli skulu vera loftræst með tveimur opum niður við gólf, sínu á 

hvorum vegg, þar sem því verður við komið, annars á tveim stöðum á framhlið. 

63. gr. 
Bifreiðaskýli og bifreiðaverkstæði má ekki hita upp með kolaofnum, gasofn- 

um, olíuofnum, rafmagns-glóðarofnum né opnum eldstæðum. 
„Bifreiðaskýli og bifreiðaverkstæði skal lýsa upp með rafljósum, þar sem þess 

er kostur, og skulu leiðslur og annar ljósaútbúnaður vera samkvæmt reglum Raf- 
magnseftirlits ríkisins. Þar sem ekki er kostur rafmagns, má einungis nola vel byrgð 
ljósker. 

Feitimengaðan tvist og tuskur má ekki geyma í bifreiðaskýlum eða bifreiða- 
verkstæðum, nema í eldtraustum loftþéttum ílátum. 

Í hifreiðaskýlum og bifreiðaverkstæðum er bannað að reykja. 

IX. Verksmiðjur, vinnustofur og vörugeymsluhús. 

64. gr. 
Verksmiðjur, vinnustofur og önnur alvinnufyrirtæki, sem cldhætta stafar af, 

má ekki setja á stofn í kaupstaðnum, breyta né reka, nema fullnægt verði kröfum 
brunamálanefndar um öryggisráðstafanir.
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65. gr. 

Nú sækir slíkt atvinnufyrirtæki um leyfi til rekstrar og leitar þá bæjarstjórn 

tillagna brunamálanefndar, áður en leyfið er veitt. Brunamálanefnd setur hverju 

sinni þær reglur, er henni þykir þurfa, um stofnun og rekstur fyrirtækjanna, umfram 

þær almennu reglur, sem settar eru með þessari reglugerð. Sama gildir um þau 

fyrirtæki, sem þegar eru starfandi, en hafa ekki fengið leyfi brunamálanefndar til 

rekstrarins, eða fullnægja ekki settum skilyrðum fyrir slíkum rekstri. 

66. gr. 

Engin meiri háttar slík atvinnufyrirtæki má reka í húsum, sem jafnframt eru 

notuð til íbúðar. Minni háttar rekstur, sem telja má hættulítinn fyrir íbúa hússins, 

má hafa í íbúðarhúsi, að fengnu leyfi brunamálanefndar, enda sé þá fullnægt öllum 

þeim skilyrðum, sem brunamálanefnd kann að setja um reksturinn í slíkum húsum. 

Skal þess sérstaklega gætt, að húsnæði það, sem notað er til rekstrarins, sé nægjan- 

lega einangrað frá híbýlum manna, með múrveggjum eða múrhúðun á veggjum og 

loftum. Atvinnurekstur, sem notar eldfim efni, sem sprengingarhætta stafar af, má 

aldrei fara fram í húsum, sem notuð eru til íbúðar. 

67. gr. 

Eldfim efni eða lausa hluti, svo sem eldsneyti, timbur, viðarliki, hefilspæni, 

sag, bólstur, hálm, fatnað eða þess háttar, má ekki hafa nær gufukötlum, miðstöðvar- 

kötlum, kolaofnum, límofnum eða öðrum eldstæðum og reykleiðslum en í 50 em fjar- 

lægð, né láta þau liggja að rafmagnshreyflum. 

68. gr. 

Leiðslur fyrir ókælda gufu skulu vera tryggilega einangraðar eða a. m. k. 5 em 

frá viðum og öðrum eldnæmum hlutum. 

69. gr. 

Glæður, gjall og annan úrgang úr eldstæðum skal láta í fullkomlega eldtraust 

ilát úr málmi eða steini utanhúss. 

70. gr. 

Í verksmiðjum og vinnustofum, þar sem eldfim efni eru höfð um hönd, skal nota 

rafljós til lýsingar. Sé ekki hægt að koma því við eða ef bilun verður á rafmagns- 

tækjum, rafmagnslögnum eða raforkugjafa, má einungis nota lokuð ljósker. Ljósa- 

perur mega aldrei liggja að viðum eða viðarlíki. Í ofangreindum verksmiðjum og 

vinnustofum er bannað að reykja og nota óbyrgð ljós. 

71. gr. 

Rafmagnstaugar má ekki stytta með hnútum eða vefja þeim um króka, nagla 

eða aðra hluti, er leitt geta rafstraum. Þess skal og gætt, að einangrun rafmagnstauga 

skemmist ekki af núningi eða öðrum orsökum. Rafmagnslagnir má hvorki nota til 

að hengja á þær hluti né tengja við þær snúrur eða víra. Atvinnufyrirtækjum ber 

að sjá um, að allur rafmagnsbúnaður sé samkvæmt reglum rafmagnseftirlits ríkis- 

ins, og að honum sé vel haldið við. Athugun á rafmagnsbúnaðinum skal að jafn- 

aði fara fram einu sinni á ári eða eftir nánari ákvörðun slökkviliðsstjóra. 

72. gr. 

Fægigögn, svo sem Lvist, tuskur, hamp o. þ. h. sem noluð hafa verið til að þurrk: 

eða fægja vélahluta, skal brenna á hverju kvöldi eða geyma á óhultum stað í eld- 

traustum, loftþéttum ílátum.
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Annan eldnæman úrgang skal daglega, eftir vinnutíma, hreinsa burt af vinnu- 
stöðvum og flytja á öruggan stað, þar sem óviðkomandi menn eiga ekki aðgang að. 

73. gr. 
Eldnæma hluti, sem hafðir eru til umbúða, eða notaðir til iðnaðar, svo sem tré- 

spæni, hálm, hey, hamp, tvist, tréull o. þ. h., skal geyma í sérstöku herbergi, og má 
ekki hafa meira af slíkum efnum á vinnustöðvum, en notað er hvern dag. 

74. gr. 
Í timbursmiðjum, húsgagnavinnustofum og öðrum verkstæðum, sem svipuð eld- 

hætta stafar af, skal enn fremur gætt þessara varúðarreglna: 
a. Eld má ekki fara með, nema í eldstæði eða ofni. Fyrir framan hverja ofn- 

hurð skal vera kassi úr málmi, er sé að minnsta kosti 50 em á hæð, og sé hann 
þannig áfastur ofninum, að allar glæður og eldur úr honum detti í kassann. 

b. Þegar límpotturinn er tekinn af eldstæðinu, skal setja hann á málmplötu, 
er nái a. m. k. 8 em út fyrir pottinn á alla vegu. Brún málmplötunnar skal beygð upp 
á við. 

c. Þar sem ekki er rafmagnsljós má eingöngu nola steinolíuvegglampa eða 
lokuð ljósker, en hvorki borðlampa eða kertaljós. 

d. Ekki má fleygja eldspýtu á sólfið, þegar kveikt hefur verið á henni, heldur 
skal fleygja henni í ofninn eða leggja hana á málmplötu eða annan stað, þar sem 
vissa er fyrir, að hún geti ekki kveikt eld frá sér. 

e. Tréspænir, hey eða aðrir slíkir eldfimir hlutir mega ekki liggja dreifðir um 
smíðahúsgólfið dag frá degi. Á hverjum degi að endaðri vinnu skal þeim sópað 
saman og þeir bornir úr smíðahúsinu, eða þeim komið fyrir á sérstökum stað í 
smíðahúsinu, sem ætlaður er fyrir þá. Miklar birgðir af tréspónum skal geyma í 
lokuðum klefa, þar sem engin sérstök eldhætta getur stafað af. 

f. Miklar birgðir af trésmiðaefni mega ekki liggja í göngum eða stigum, og held- 
ur ekki utan við smíðahúsið, nema sérstakt leyfi bæjarráðs komi til. Ekki má 
geyma meira eldfimt smiðaefni í smíðahúsinu en þarf til þess að vinna verði innt 
af hendi viðstöðu- og tafarlaust. 

s. Þegar vinnunni er lokið að kveldi, og áður en smiðirnir fara úr smíðahúsinu, 
skal slökkva allan eld og ljós og loka húsinu, svo að óviðkomandi menn komist 
ekki í það. 

h. Í sérhverju smíðahúsi, Þar sem vatnsveita er, skal vera sérstakur vatns- 
krani með viðfestri slöngu, ella skal vera þar slökkvitæki með slökkvivökva af 
þeirri gerð, er Brunamálastofnun ríkisins tekur gilda. Brunamálanefnd getur veitt 
undanþágu frá þessum ákvæðum fyrir verkstæði, þar sem vinna að jafnaði aðeins 
1--2 menn. 

ii Í sérhverju smíðahúsi skal vera prentað eintak af reglum þessum fest á vegg, 
Þar sem auðvelt er að lesa það. Forstöðumaður smíðahússins skal sjá um, að regl- 
um þessum sé hlýtt, og hinnar mestu varúðar sé að öllu leyti gætt í meðferð á eldi 
og ljósi. 

. 15. gr. 
Í verksmiðjuhúsum, vinnustöðvum og öðrum húsum, sem notuð eru til atc 

vinnurekstrar, má ekki geyma neitt í anddyrum, göngum eða stigum, sem hindrað 
setur eðlilegan umsang um húsin. 

76. gr. 
Um útbúnað og rekstur acetylengasgerðar selur Brunamálastofnun ríkisins regl- 

ur, þegar þurfa þykir.
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Birgðir af gas- og súrhylkjum skal geyma í eldtraustum húsum, sem eru ekki 

sambyggð öðrum húsum. Engin önnur eldfim efni má hafa þar um hönd. 

Á vinnustöðvum skal eigi hafa fleiri gas- eða súrhylki en til daglegra nota, og 

skal þeim komið fyrir á sérstökum vögnum, svo að auðvelt sé að flytja þau úr stað. 

Þar skulu festar upp áskoranir á áberandi stöðum um, að menn komi hylkjunum 

strax á öruggan stað, ef eldsvoða ber að höndum. 

Þar sem gas- eða súrhylki eru geymd, skal vera góð loftræsting og þess ávallt 

gætt, að auðvelt sé að komast að þeim og að þau geti ekki oltið um koll. 

Ávallt skal fara varlega með gas- og súrhylki. Þau mega ekki verða fyrir högg- 

um og ekki vera notuð sem viðnám eða undirstaða við flutning hluta. 

Hylkin má ekki setja nálægt hitaleiðslum, við opinn eld, nálægt eldfimum efn- 

um eða geyma þau í sólarhita. 

Hönum hylkjanna skal ávallt loka vandlega, eftir að þan hafa verið notuð. 

Við notkun súrhylkja skal þess vandlega gætt, að feiti komist ekki að opum 

þeirra, krönum eða slöngum. Þau mega ekki standa þar, sem hætt er við, að feiti 

geti sletzt á þau, og varast skal að snerta þau með feitugum höndum. 

71. gr. 

Brunamálanefnd lætur prenta og festa upp á vinnustöðvum, þar sem henni þurfa 

þykir, þær varúðarreglur, er hún telur nauðsynlegar. 

78. gr. 

Bygging og fyrirkomulag vörugeymsluhúsa í kaupstaðnum skal vera háð sam- 

þykki brunamálanefndar. 

Í vörugeymsluhúsum skal ekki vera yfir 20 m milli eldtraustra veggja, nema 

samþykki brunamálanefndar komi til. Á slíka veggi má gera op, enda séu fyrir þeim 

eldtraustar hurðir. Hurðirnar skulu ávallt vera lokaðar, þegar ekki er verið að vinna 

í húsunum. 
Í vörugeymsluhúsum má ekki reykja né nota óbyrgð ljós. Skal tilkynna það með 

greinilegum auglýsingum á áberandi stöðum. 

XK. Um geymslu á timbri o. fl. 

79. gr. 

Eigi má geyma timbur, kol, mó, hey, sag, hefilspæni eða önnur álíka eldfim efni, 

nema þar sem eigi getur stafað af þeim sérstök brunahætta og brunamálanefnd eða 

slökkviliðsstjóri í umboði hennar samþykkir, enda sé fylgt fyrirmælum hans um 

seymsluna. 
Innanhúss má geyma smáskammta af heimilisbirgðum, fjarri eldstæðum, þar 

sem ekki er íkveikjuhætta. 
Víðarstakkar skulu ekki vera stærri en 60 m?, og ekki hærri en 5 m. Minnsta 

fjarlægð milli stakka skal vera 2 metrar og frá húsum 6.3 metrar, nema leyfi slökkvi- 

liðsstjóra komi til. 

80. gr. 

Gerð og fyrirkomulag húsa, sem ætluð eru til geymslu eða sölu á timbri, skal 

háð fyrirmælum brunamálanefndar. 

Við þurrkun á timbri innanhúss skal fyrirkomulag þurrkklefanna og stöflun 

timbursins í þeim háð fyrirmælum slökkviliðsstjóra. 

Í timburgeymsluhúsum og heyhlöðum má ekki reykja né nota óbyrgt ljós.
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XI. Um geymslu og meðferð eldfimra vökva. 

81. gr. 
Skip, sem flytja birgðir af benzini, steinolíu og öðrum álíka eldfimum vökvun 

og leggjast að bryggju, skulu fá leyfi hafnarstjóra og slökkviliðsstjóra til fermingar 
eða affermingar. Skal hvort tveggja fara fram samkvæmt fyrirmælum þeirra. 

Skipin skulu hafa uppi rauðan fána að degi til, en rautt ljós í myrkri. Skip, 
sem flytur olíu í geymum, má ekki sigla inn fyrir hafnargarða eða leggjast að bryggju 
eða byrja losun, nema það sé gasþétt. Sé benzín eða annar ámóta eldfimur vökvi í 
skipinu, skal skipstjóri, áður en losun hefst, gefa slökkviliðsstjóra eða fulltrúa hans 
skriflegt vottorð um, að gasmælir skipsins sýni skipið gasfrítt. 

Enginn úr landi má fara um borð í skipið, nema með leyfi varðmanna í hvert 
sinn. 

Skip með vél í gangi, eld í eldavél eða eld undir kötlum, má ekki liggja utan á 
slíku olíuflutningaskipi, meðan ferming eða afferming fer fram. Ákveður slökkvi- 
liðsstjóri fjarlægð slíkra skipa eftir vindstöðu. 

Engin vinna má fara fram á bryggju, sem slíkt olíuflutningaskip liggur við, 
nema með leyfi slökkviliðsstjóra. 

Bifreiðar með vélar í gangi mega ekki vera á varðsvæðinu. 

82. gr. 
Skylt er slökkviliðsstjóra í samráði við brunamálanefnd að skipa varðmann til 

þess að sjá um, að allrar varúðar sé gætt við fermingu eða affermingu skips. Eig- 
andi farms greiðir kostnað af slíkri gæzlu. 

Meðan slík vinna fer fram við skip, má ekki reykja né hafa um hönd óbyrgð 
ljós eða eld um borð í skipinu eða á varðsvæðinu. Getur slökkviliðsstjóri krafizt, að 
sama gildi um skip, sem liggja fast að olíuflutningaskipi. 

83. gr. 
Birgðir af benzíni, steinolíu eða öðrum eldfimum vökvum, má hvergi geyma í 

kaupstaðnum, nema á þeim stöðum, sem brunamálanefnd hefur samþykkt. 
Til heimilisnotkunar er heimilt að geyma innanhúss í vel þéttum umbúðum 

allt að 1 lítra af benzini og 200 lítrum af steinolíu. 
Tilkynna skal slökkviliðsstjóra, ef einhver hefur í Seymslu meira magn, og skal 

hlíta ákvörðun hans um öryggi og um synjun heimildar til geymslu. 
Slökkviliðsstjóra ber að sjá um, að umbúnaður og umgengni á geymslustöðum 

sé samkvæmt settum reglum og fyrirmælum. 

84. gr. 
Sölu eldfimra vökva má ekki reka, nema með leyfi brunamálanefndar. Fyrir- 

komulagi á sölustað skal hagað eftir fyrirmælum slökkviliðsstjóra. 
Sala á benzíni í kaupstaðnum skal einungis leyfð frá eldtraustum neðanjarðar- 

seymum með viðurkenndum dæluútbúnaði. Lyfjabúðum skal þó heimilt að selja 
allt að 250 g í senn af hreinsuðu benzíni. 

Í verzlunum, Þar sem steinolía er seld, getur brunamálanefnd krafizt, að hún 
skuli afgreidd frá neðanjarðargeymum utanhúss með leiðslu að dælu á sölustað. 
Málmskál skal höfð undir þeim ílátum, sem olían er afgreidd í, til að taka móti 
olíu, er kann að renna utan hjá ílátunum. Varkárni og hreinlætis skal gætt í allri 
umgengni. 

Í verzlunum, þar sem terpentína, tjara, smurningsolía og aðrir álíka eldnæmir 
vökvar eru seldir, má eigi geyma meira en eina tunnu af hverri tegund innanhúss.
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Aðrar birgðir af þessum vökvum skulu geymdar utan afgreiðslustaðar, á þeim stöð- 

um, sem slökkviliðsstjóri hefur samþykkt. 

85. gr. 

Tunnur, sem benzin er flutt í, skulu málaðar á botnum með rauðum lit. 

Enginn sölumaður má afgreiða eldfiman vökva á tunnur, nema tunnan sé 

greinilega merkt innihaldi. 

Tómar benzin- eða olíutunnur má eigi geyma eða láta liggja við hús eða á al- 

mannafæri. 
86. gr. 

Bifreiðar til flutnings á benzíni í stálgeymum, skulu búnar stopphana á benzin- 

pípu til aflvélarinnar, sem auðvelt er að komast að úr sæti bifreiðarstjóra. Í byrgi 

bifreiðarstjóra skulu vera ekki færri en 2 handslökkvitæki af viðurkenndri gerð. 

Bannað er að reykja í bifreiðinni. Bannað er bifreiðarstjóra að flytja farþega. 

Benzingeymar skulu vera úr minnst ó mm þykkum stálplötum með soðnum sam- 

skeytum. Geymar mega ekki vera stærri en svo, að þeir rúmi mest 5000 lítra, nema 

að fengnu leyfi Brunamálastofnunar ríkisins. Ekki má fylla geyma meir en svo, að 

1% sé ætlað fyrir hitaþenslu. Slanga til áfyllingar og tæmingar skal svo serð, að 

hún leiði ekki rafmagn. Áyllingarpípan skal ná nær því í botn á geymi. Loftlokar 

skulu vera af öruggri gerð og búnir smáriðnu öryggisneti úr bronsi. 

Beggja megin á geyma skal mála greinilega „Benzin — Eldfimt“. 

Bifreiðarstjórar skulu gæta varúðar um að skilja ekki eftir bifreið sína á al- 

mannafæri, hvorki með hlassi eða með tóman geymi. 

Sömu varúðar skulu bifreiðarstjórar gæta, ef flytja á áfylltar eða tómar benzin- 

tunnur. Óheimilt er að ferma eða afferma slíkt hlass við eða á almannafæri, nema 

með leyfi slökkviliðsstjóra. 

Slökkviliðsstjóri ákveður, hvar geyma megi næturlangt bifreið, er flytur benzíin. 

Bifreiðarstjóri skal sýna fullkomna varfærni meðan hann losar benzin í sölu- 

geymi, og má ekki víkja frá bifreiðinni, fyrr en gengið er frá fylliopi seymis. Hann 

skal sérstaklega gæta þess, að benzín skvettist ekki niður. 

Engin bifreið má koma að sölugeymi, meðan losun fer fram. 

Slökkviliðsstjóri getur sett sérstakar reglur til frekara öryggis, um losun benzins 

af bifreið á sölugeymi. 
87. gr. 

Birgðir olíufélaga eða útsölumanna þeirra, hvort heldur í tunnum eða stálgeym- 

um, má aðeins geyma þar sem bæjarstjórn leyfir, að fengnu samþykki Brunamála- 

stofnunar ríkisins. Skylt er að hafa þær varúðarráðstafanir, sem settar verða. 

88. gr. 

Enginn sölumaður eldfimra vökva eða olíufélaga má afgreiða til annarra staða 

benzin, steinolíu eða aðra álíka eldfima vökva, nema tryggt sé, að viðurkenndur 

seymslustaður sé fyrir hendi hjá móttakanda. 

Skipaafgreiðsla má ekki taka á móti tómum né fullum benzíntunnum, nema með 

leyfi slökkviliðsstjóra. 

89. gr. 

Sölugeyma fyrir benzin má hvergi setja upp við götu eða opin svæði í kaup- 

staðnum, nema þar sem brunamálanefnd samþykkir, og skal frágangur allur vera 

svo rammbyggilegur, að sem minnst eldhætta stafi af. 

Tóbaksreykingar skulu bannaðar í nánd við sölugeymi. Tæmdar benzintunnur 

skal jafnharðan flytja burtu. Bannað er að selja tóbak og eldspýtur, þar sem af- 

greiðsla benzins fer fram.
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XII. Um sprengiefni. 

90. gr. 
Hver sá, sem flytur inn púður eða sprengiefni, skal hafa til þess leyfi lögreglu- 

stjóra, og er skylt að skýra frá efnasamsetningi þess, ef óskað er. Ef sprengiefnið 
þykir sérstaklega háskalegt í meðförum, má banna innflutning þess. 

91. gr. 
Fyllstu varúðar skal gætt við geymslu, meðferð og flutning sprengieina. Þeir- 

sem vinna við það, mega ekki reykja né hafa í vörzlum sínum neins konar eldfæri 
eða nota óbyrgð ljós. 

92. gr. 
Birgðageymslur sprengiefna skulu eingöngu vera ulan kaupstaðarins og í hæfi- 

legri fjarlægð frá húsum og vörubirgðum. Umbúnaður þeirra er háður samþykki 
brunamálanefndar. 

93. gr. 
Dynamit og önnur sprengiefni, sem notuð eru daglega, skulu eingöngu vera 

í vörzlu verkstjóra, sem ber persónulega ábyrgð á geymslu þeirra og meðferð. Mest 
magn slíkra sprengiefna innanbæjar má vera allt að 5 kg auk nauðsynlegra hvell- 
hettna. Skal slökkviliðsstjóra tilkynnt, hvar það er geymt og á hvern hátt. 

Bannað er að seyma í heimahúsum sprengiefni af nokkru tagi, svo sem púður, 
flugelda o. fl. 

94. gr. 
Sprengiefni má ekki selja nema með samþykki brunamálanefndar. Slökkviliðs- 

stjóri ákveður, hve miklar birgðir mega vera fyrir hendi á sölustað á hverjum tíma, 
og hvernig geymslu á þeim skuli komið fyrir. 

95. gr. 
Skotelda (flugelda) má eingöngu framleiða í sleinhúsum, sem ekki eru notuð 

til íbúðar. Húsnæði það, sem notað er til framleiðslunnar, skal vera samþykkt af brunamálanefnd og setur það nánari ákvæði um nauðsynlegar öryggisráðstafanir. 
Sala skotelda er bundin leyfi brunamálanefndar. Slökkviliðsstjóri ákveður hve 

miklar birgðir megi vera á hverjum stað, og hvernig þeim skuli komið fyrir. Óheimilt 
er að selja öðrum efni til skoteldagerðar en þeim, sem hafa leyfi brunamálanefndar 
til að framleiða skotelda. 

Í skoteldum, púðri og öðrum sprengiefnum má ekki kveikja á almannafæri, 
nema með leyfi lögreglustjóra. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Hafnarfjarðar, stað- festist hér með samkvæmt lögum nr. 55 29. maí 1969 til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi numin reglugerð um brunavarnir og brunamál fyrir Hafn- arfjarðarkaupstað, staðfest af félagsmálaráðuneytinu 3. október 1951. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. marz 1971. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. HA 
Hallgrímur Dalberg.
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FYRIRMÆLI 

um sakaskrá ríkisins og sakavottorð. 

1. gr. 

Saksóknari ríkisins heldur sakaskrá fyrir land allt og nefnist hún: Sakaskrá 

ríkisins. 

2. gr. 
Sakaskrá ríkisins skal haldin í spjaldskrárformi í stafrófsröð og í hana færð 

þau atriði, sem talin verða í 3.—6. gr. 

3. gr. 
Héraðsdómarar, þar með taldir sérdómstólar, skulu, svo sem verið hefur, til- 

kynna sakaskránni, hver úr sínu lögsagnarumdæmi, niðurstöður allra dóma og 
dómsátta — svo og áminningar — í opinberum málum þ. á m. lögræðissviptingar- 
málum og málum til brottnáms lögræðissviptingar og skulu tilkynningar sendar án 

óþarfs dráttar. 
Dómar Hæstaréttar í opinberum málum skulu tilkynntir sakaskránni. 
Einnig skal tilkynna sakaskránni lögregluáminningar samkvæmt 232. gr. al- 

mennra hegningarlaga nr. 19 1940. 

4. gr. 
Ákærufrestun samkvæmt 56. gr. almennra hegningarlaga nr. 19 1940, skal færa 

í sakaskrá. 

5. gr. 
Niðurstöður erlendra dómstóla í refsimálum íslenzkra ríkisborgara og erlendra 

manna, búsettra hér á landi skal færa í sakaskrá eftir því sem slíkar dómstólaúr- 

lausnir berast sakaskránni. 

6. gr. 
Tilkynna skal sakaskránni uppgjöf sakar í málum, sem lokið hefur verið fyrir 

dómstólum og enn fremur uppreist æru og endurveitingu réttinda, sem sakborningar 
hafa verið sviptir með dómi. 

7. gr. 
Auk þess sem saksóknari ríkisins gefur út, sér til afnota, vottorð úr sakaskrá 

ríkisins, skulu sakavottorð látin þessum í té, að beiðni þeirra: 
a. Aðila sjálfum. 
b. Hæstarétti. 
c. Dómsmálaráðuneyti. 
d. Héraðsdómara og málflytjendum í opinberu máli. 
e. Héraðsdómara í einkamáli. 
f. Lögreglustjórum vegna veitingar atvinnuréttinda, vegna eftirlits með útlending- 

um og í sambandi við almenna löggæzlu. 
Erlendum dómstólum og löggæzluyfirvöldum, eftir mati saksóknara. I 

8. gr. 
Upplýsingar, án skriflegs vottorðs, getur saksóknari veitt um sakferli, þegar sér- 

staklega stendur á, svo sem vegna starfsráðninga, stöðuveitinga og sifjamálefna. 

9. gr. 
Vottorð samkvæmt sakaskrá má láta í té, þess efnis að aðili njóti allra borgar- 

legra réttinda. 

B22
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10. gr. 
Í sakavottorði skal eigi greina, nema hið sagnstæða teljist af sérstökum ástæð- 

um nauðsynlegt, að mati saksóknara: 
a. Áminningar. 
b. Ákærufrestanir og skilorðsdóma, þar sem skilorð hafa verið haldin. 
c. Sýknudóma (endanlega sýknudóma). 
d. Refsiniðurfallsdóma og aðra dóma í opinberum málum þar sem eigi er gerð 

refsing. 
e. Dóma, seim sætt hafa uppgjöf sakar. 
f. Fésektir innan við kr. 10 000.00, þegar 3 ár eru liðin frá ákvörðun þeirra með 

dómi eða dómsátt. 
s. Fésektir frá kr. 10 000.00 til kr. 30 000.00, þegar 10 ár eru liðin frá ákvörðun 

þeirra með dómi eða dómsátt. 
h. Dóma um refsivist innan við 6 mánuði, þegar 10 ár eru liðin frá uppkvaðningu 

dómsins. 
i. Lögræðissviptingu eða brottnám lögræðissviptingar. 
ij. Ákvæða dóma í opinberum málum um önnur viðurlög við brotum en refsingar, 

skal því aðeins getið í sakavottorði, þegar 3 ár eru liðin frá dómsuppkvaðn- 
ingu og þau þá eru úr gildi fallin, að rétt þyki og nauðsynlegt að mati saksókn- 
ara. Sama máli gegnir, séu slík viðurlög ákvörðuð með dómsátt. Telst þá ðja 
ára tímabilið frá serð dómsáttar. 

11. gr. 
Þegar beiðst er sakavottorðs um sakferli á vissu sviði, svo sem á sviði um- 

ferðarmála eða áfengismála, má takmarka vottorðið við það svið, en þess skal þá 
setið í vottorðinu, að svo sé. 

12. gr. 
Þeir opinberir aðiljar, sem annast gerð dómsmálaskýrslna og yfirlitsskýrslna 

um sakfræðileg efni (kriminalstatistik), skulu hafa aðgang að sakaskrá ríkisins í 
starfi sínu, enda fari það eigi í bág við eðlilega starfrækslu skrárinnar. 

Fyrirmæli þessi eru gefin samkvæmt 18. gr. 4. mgr. laga nr. 82 21. ágúst 1961, 
um meðferð opinberra mála, og taka gildi þegar í stað. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 26. marz 1971. 

Auður Auðuns. 
  

Baldur Möller. 

Nr. 70. 5. apríl 1971. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 28 18. apríl 1958, um útvarpsrekstur ríkisins. 

1. gr. 
Fyrri mgr. 24. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Gjalddagi afnotagjalds fyrir hljóðvarp er 1. apríl. Heimilt er þó að innheimta 

hljóðvarpsgjald í tvennu lagi á gjalddögum sjónvarps. 

2. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 5. apríl 1971. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius.
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REGLUGERÐ 

um rannsóknastofnanir við heimspekideild Háskóla Íslands. 

L Rannsóknastofnun í bókmenntafræði. 

1. gr. 

Við heimspekideild Háskóla Íslands starfar rannsóknastofnun Í bókmennta- 

fræði samkvæmt 2. mgr. 9. gr. laga nr. 84/1970, um Háskóla Íslands, og er hún vís- 

indaleg rannsókna- og fræðslustofnun skv. 1. gr. téðra laga. 

2. gr. 

Hlutverk stofnunarinnar er: 

a) Stofnunin annast grundvallarrannsóknir í íslenzkri og almennri bókmennta- 

fræði: bókmenntasögu, bókmenntalegri fagurfræði og bókmenntagagnrýni. 

b) Stofnunin annast þjóðfélagslegar rannsóknir á íslenzkum og almennum bók- 

menntum. 
c) Stofnunin annast rannsóknir á Íslenzkum og almennum leikhúsbókmenntum í 

tengslum við íslenzka leiklistar- og leikhússögu, unz sérstakri stofnun yrði komið 

á fót í þeirri grein. 

d) Stofnunin annast rannsóknir í íslenzkri og almennri samanburðarbókmennta- 

fræði, svo og á sambandi bókmennta við aðrar listgreinar, til að mynda mynd- 

list og tónlist. 
e) Stofnunin annast útgáfu bókmenntatexta og fræðirita um íslenzkar og almenn- 

ar bókmenntir. 
f) Stofnunin gengst fyrir ráðstefnum, námskeiðum til kynningar á fræðilegum nýj- 

ungum, rannsóknaæfingum og fyrirlestrum og fæst við hver önnur þau verk- 

efni, er stuðlað geta að því að efla rannsóknastarfsemi stofnunarinnar, eftir 

því sem við verður komið og fé er veitt til. 

g) Stofnunin annast alla kennslu í íslenzkum og almennum bókmenntum og bók- 

menntafræði við heimspekideild, enda styðjist sú tilhögun við heimild í reglu- 

gerð Háskóla Íslands. 
h) Stofnunin gengst fyrir námskeiðum, æfingum og fyrirlestrum fyrir starfandi 

skólakennara í þeim greinum, er undir stofnunina falla, og fæst við hvað annað, 

er gildi getur haft fyrir bókmenntakennslu í skólum landsins. 

3. gr. 

Stjórn stofnunarinnar er skipuð þremur mönnum, forstöðumanni og einum öðr- 

um, kjörnum af heimspekideild til þriggja ára í senn úr hópi þeirra háskólakennara. 

er fullt starf hafa á einhverju fræðasviða stofnunarinnar, svo og einum stúdent, er 

aðalgrein velur í bókmenntafræði eða heimaritgerð í henni til B.A.-prófs. Mímir, 

félag stúdenta í íslenzkum fræðum, stendur fyrir kjöri hans. Stjórnin kýs sér for- 

mann, og skal hann vera annar þeirra sljórnarmanna, er kjörnir eru af heimspeki- 

deild. - 
Rekstur stofnunarinnar annast forstöðumaður, skipaður af rektor til þriggja 

ára í senn að fengnum tillögum heimspekideildar, og skal hann vera úr hópi 

prófessora deildarinnar, er við stofnunina starfa. 
Stjórninni er heimilt að skipta stofnuninni í deildir eftir rannsóknasviðum, ef 

heppilegt þykir og fé og húsnæði er fyrir hendi. Rektor skipar deildarstjóra einstakra 

deilda eftir tillögum stjórnar.
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Stjórnin hefur umsjón með fjármálum stofnunarinnar, sbr. 4. gr., og gengur frá 
rekstraráætlun og tillögum til rektors um fjárveitingar til stofnunarinnar. Stjórnin 
hefur umsjón með rannsóknum og öðrum verkefnum stofnunarinnar, sbr. 2. gr., og 
fjallar um önnur mál, er varða starfsemi hennar, sbr. 7. gr. 

Ágreiningi skal skotið til háskólaráðs. 

4. gr. 
Rekstur stofnunarinnar er greiddur af ríkisfé skv. því, sem veitt er í fjárlögum. 
Aðrar tekjur stofnunarinnar eru: 

a) Styrkir til einstakra verkefna. 
b) Greiðslur fyrir umbeðin verkefni. 

ce) Gjafir. 

Öflun tekna á þann hátt, er greinir í 2. mgr., er háð samþykki háskólaráðs. 
Fjármálin heyra endanlega undir rektor og háskólaritara sbr. 3. og 4. mgr. 2. gr. 

og 4. mgr. 36. gr. laga nr. 84/1970, um Háskóla Íslands. Skal reikningshaldið vera 
hluti af heildarreikningi Háskólans. 

5. gr. 
Stofnunin er til húsa í Árangarði, unz annað yrði ákveðið, og hefur þar til um- 

ráða a. m. k. einn lestrarsal og eina rannsóknastofu. 
Enn fremur ber stofnuninni að vinna að því að tryggja sérstaklega aðstöðu 

innan vébanda Landsbókasafns og Þjóðskjalasafns. 

6. gr. 
Til bókasafns stofnunarinnar skal leggja þann bókakost Háskólabókasafns, er 

fellur undir fræðasvið hennar, að fengnum tillögum stjórnar stofnunarinnar, bóka- 
safnsnefndar og háskólabókavarðar til háskólaráðs. 

Við stofnunarbókasafnið skal árlega auka í samræmi við fjárveitingu til Háskóla- 
bókasafns, enda heyrir stofnunarbókasafnið undir það. 

Enn fremur njóti stofnunin þeirrar þjónustu, sem um getur í lögum nr. 38/1969, 
um Landsbókasafn Íslands, sbr. sérstaklega 1. mgr. 8. gr., þar sem svo er mælt fyrir, 
að stofnanir Háskólans hafi söfn í sinni vörzlu, sbr. og 2. mgr. sömu greinar, svo 
og 12. og 13. gr. téðra laga. 

7. gr. 
Starfslið stofnunarinnar er: 

a) Fastir kennarar í íslenzkri og almennri bókmenntafræði við heimspekideild Há- 
skóla Íslands. 

b) Gistiprófessorar, sérfræðingar og styrkþegar, er vinna að tímabundnum verk- 
efnum, rannsóknum eða kennslu. 

c) Stúdentar, er stunda nám við stofnunina, en stjórnin kveður nánar á um stöðu 
þeirra. 

d) Annað starfslið eftir því, sem háskólaráð ákveður. 
Forstöðumaður, deildarstjórar svo og annað starfslið skulu fá greidda þóknun 

eftir gildandi reglum innan Háskólans eða eftir nánari ákvörðun, þegar fært þykir. 
Háskólinn sér starfsliði fyrir vinnuaðstöðu. 

II. Rannsóknastofnun í sagnfræði. 

8. gr. 
Við heimspekideild Háskóla Íslands starfar rannsóknastofnun í sagnfræði sam- 

kvæmt 2. mgr. 9. gr. laga nr. 84/1970, um Háskóla Íslands, og er hún vísindaleg 
rannsókna- og fræðslustofnun skv. 1. gr. téðra laga.
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9. gr. 

Hlutverk stofnunarinnar er: 

a) Að annast grundvallarrannsóknir í sagnfræði og öðrum þeim greinum henni 

skyldum, sem aðrar stofnanir sinna ekki, eða þá í samvinnu við þær. 

b) Að sinna þeim verkefnum, sem henni kunna að vera falin til úrlausnar, enda 

komi greiðsla fyrir. 

c) Að gangast fyrir ráðstefnum, námskeiðum, rannsóknaæfingum, fyrirlestrum og 

hvers konar annarri starfsemi, er verða megi til gagns fyrir almenning og kennslu 

í sagnfræði í skólum landsins, eftir því sem við verður komið og fé er veitt til. 

d) Að annast útgáfustarfsemi. 

e) Að annast alla kennslu í sagnfræði við heimspekideild, enda styðjist sú lil- 

högun við heimild í reglugerð Háskóla Íslands. 

10. gr. 

Stjórn stofnunarinnar er skipuð þremur mönnum, forstöðumanni og einum öðr- 

um, kjörnum af heimspekideild til þriggja ára í senn úr hópi þeirra háskólakenn- 

ara, er fullt starf hafa á einhverju fræðasviða stofnunarinnar, svo 08 einum stúdent, 

er aðalgrein velur í sagnfræði eða heimaritgerð í henni til B.A.-prófs. Mímir, félag 

stúdenta í íslenzkum fræðum, stendur fyrir kjöri hans. Stjórnin kýs sér formann, 

og skal hann vera annar þeirra stjórnarmanna, er kjörnir eru af heimspekideild. 

Rekstur stofnunarinnar annast forstöðumaður, skipaður af rektor til þriggja 

ára í senn að fengnum tillögum heimspekideildar, og skal hann vera úr hópi 

prófessora deildarinnar, er við stofnunina starfa. 

Stjórninni er heimilt að skipta stofnuninni í deildir eftir rannsóknasviðum, ef 

heppilegt þykir og fé og húsnæði er fyrir hendi. Rektor skipar deildarstjóra einstakra 

deilda eftir tillögum stjórnar. 

Stjórnin hefur umsjón með fjármálum stofnunarinnar, sbr. 4. gr., og gengur frá 

rekstraráætlun og tillögum til rektors um fjárveitingar til stofnunarinnar. Stjórnin 

hefur umsjón með rannsóknum og öðrum verkefnum stofnunarinnar, sbr. 2. gr., og 

fjallar um önnur mál, er varða starfsemi hennar, sbr. 7. gr. 

Ágreiningi skal skotið til háskólaráðs. 

11. gr. 

Rekstur stofnunarinnar er greiddur af ríkisfé skv. því, sem veitt er í fjárlögum. 

Aðrar tekjur stofnunarinnar eru: 
a) Styrkir til einstakra verkefna. 
b) Greiðslur fyrir umbeðin verkefni. 
ce) Gjafir. 

Öflun tekna á þann hátt, er greinir í 2. mgr., er háð samþykki háskólaráðs. 

Fjármálin heyra endanlega undir rektor og háskólaritara sbr. 3. og 4. mgr. 2. gr. 

og 4. mgr. 36. gr. laga nr. 84/1970, um Háskóla Íslands. Skal reikningshaldið vera 

hluti af heildarreikningi Háskólans. 

12. gr. 

Unz öðruvísi yrði ákveðið, hefur stofnunin til umráða húsnæði í Árnagarði, a. 

m. k. einn lestrarsal og eina rannsóknastofu. 
Enn fremur ber stofnuninni að vinna að því að tryggja sérstaklega aðstöðu 

innan vébanda Landsbókasafns og Þjóðskjalasafns. 

13. gr. 

Til bókasafns stofnunarinnar skal leggja þann bókakost Háskólabókasafns, er 

fellur undir fræðasvið hennar, að fengnum tillögum stjórnar stofnunarinnar, bóka- 

safnsnefndar og háskólabókavarðar til háskólaráðs.
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Við stofnunarbókasafnið skal árlega auka í samræmi við fjárveitingu til Há- 
skólabókasafns, enda heyrir stofnunarbókasafnið undir það. 

Enn fremur njóti stofnunin þeirrar þjónustu, sem um getur í lögum nr. 38/1969 
um Landsbókasafn Íslands, sbr. sérstaklega 1. mgr. 8. gr., þar sem svo er mælt fyrir, 
að stofnanir Háskólans hafi söfn í sinni vörzlu, sbr. og 2. mgr. sömu greinar, svo 
og 12. og 13. gr. téðra laga. 

14. gr. 
Starfslið stofnunarinnar er: 

a) Sagnfræðikennarar í fullu starfi við heimspekideild Háskóla Íslands. 
þ) Gistiprófessorar, sérfræðingar og styrkþegar, er vinna að tímabundnum verk- 

efnum, rannsóknum eða kennslu. 
c) Stjórn stofnunarinnar kveður nánar á um stöðu stúdenta í tölu starfsliðs. 
d) Annað starfslið eftir því, sem háskólaráð ákveður. 

Forstöðumaður, deildarstjórar svo og annað starfslið skulu fá greidda þóknun 
eftir gildandi reglum innan Háskólans eða eftir nánari ákvörðun, þegar fært þykir. 

Háskólinn sér starfsliði fyrir vinnuaðstöðu. 

HI. Rannsóknastofnun í norrænum málvísindum. 

15. gr. 
Við heimspekideild Háskóla Íslands starfar rannsóknastofnun í norrænum mál- 

vísindum skv. 2. mgr. 9. gr. laga nr. 84/1970, um Háskóla Íslands, og er hún vísinda- 
leg rannsókna- og fræðslustofnun skv. 1. gr. téðra laga. 

16. gr. 
Hlutverk stofnunarinnar er: 

a) Stofnunin skal annast grundvallarrannsóknir í málvísindum, einkum málfræði 
norrænna mála, sögu þeirra og forsögu. Í tengslum við rannsóknastörfin hefur 
stofnunin á hendi útgáfu fræðirita, gengst fyrir fræðafundum og ráðstefnum, 
námskeiðum til kynningar á fræðilegum nýjungum, rannsóknaæfingum og 
fyrirlestrum, og fæst við hver önnur þau verkefni, er stuðlað geti að því að efla 
rannsóknastarfsemi hennar, eftir því sem við verður komið og fé er veitt til. 

b) Unz komið verður á fót rannsóknarstofnun í hljóðfræði, skal stofnunin safna 
gögnum (segulbandsupptökum o. fI) um íslenzkt nútímatalmál og varðveita þau. 
Skal í stofnuninni vera aðstaða til að vinna úr þessum sögnum. 

c) Stofnunin skal sinna verkefnum í hagnýtum málvísindum, eftir því sem við 
verður komið og fé er veitt til, svo sem að annast rannsóknir á verkefnum, er 
/arða móðurmálskennslu í skólum, að gangast fyrir námskeiðum, æfingum eða 
fyrirlestrum fyrir starfandi skólakennara í þeim greinum, er undir stofnunina 
falla, og að fást við hvað annað, er hagnýtt gildi getur haft í tungumálakennslu. 

d) Á vegum stofnunarinnar skal fara fram öll sú kennsla við heimspekideild, sem 
starfsmenn stofnunarinnar hafa með höndum, enda styðjist sú tilhögun við 
heimild í reglugerð Háskóla Íslands. 

17. gr. 
Stjórn stofnunarinnar er skipuð þremur mönnum, forstöðumanni og einum 

öðrum, kjörnum af heimspekideild til þriggja ára í senn úr hópi beirra háskóla- 
kennara, er fullt starf hafa á einhverju fræðasviða stofnunarinnar, svo og einum stúd- 
ent, er aðalgrein velur í íslenzkri málfræði eða heimaritgerð í henni til B.A.-prófs. 
Mímir, félag stúdenta í íslenzkum fræðum, stendur fyrir kjöri hans. Stjórnin kýs
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sér formann, og skal hann vera annar þeirra stjórnarmanna, er kjörnir eru af heim- 

spekideild. 
Rekstur stofnunarinnar annast forstöðumaður, skipaður af rektor til þriggja 

ára í senn að fengnum tillögum heimspekideildar, og skal hann vera úr hópi 

prófessora deildarinnar, er við stofnunina starfa. 

Stjórninni er heimilt að skipta stofnuninni í deildir eftir rannsóknasviðuin, 

ef heppilegt þykir og fé og húsnæði er fyrir hendi. Rektor skiptar deildarstjóra ein- 

stakra deilda eftir tillögum stjórnar. 
Stjórnin hefur umsjón með fjármálum stofnunarinnar, sbr. 4. gr., og gengur frá 

rekstraráætlun og tillögum til rektors um fjárveitingar til stofnunarinnar. Stjórn- 

in hefur umsjón með rannsóknum og öðrum verkefnum stofnunarinnar, sbr. 2. gr., 

og fjallar um önnur mál, er varða starfsemi hennar, sbr. 7. gr. 

Ágreiningi skal skotið til háskólaráðs. 

18. gr. 

Rekstur stofnunarinnar er greiddur af ríkisfé skv. því, sem veitt er í fjárlögum. 

Aðrar tekjur stofnunarinnar eru: 
a) Styrkir til einstakra verkefna. 
bh) Greiðslur fyrir umbeðin verkefni. 
c) Gjafir. 

Öflun tekna á þann hátt, er greinir í 2. mgr., er háð samþykki háskólaráðs. 

Fjármálin heyra endanlega undir rektor og háskólaritara sbr. 3. og 4. mgr. 2. 

gt. og 4. mgr. 36. gr. laga nr. 84/1970, um Háskóla Íslands. Skal reikningshaldið 

vera hluti af heildarreikningi Háskólans. 

19. gr. 
Unz öðruvísi verður ákveðið, hefur stofnunin til umráða húsnæði í Árnagarði, 

a.m.k. einn lestrarsal og eina rannsóknastofu. 
Enn fremur ber stofnuninni að vinna að því að tryggja sérstaklega aðstöðu 

innan vébanda Landsbókasafns og Þjóðskjalasafns. 

20. gr. 

Til bókasafns stofnunarinnar skal leggja þann bókakost Háskólabókasafns, er 

fellur undir fræðasvið hennar, að fengnum tillögum stjórnar stofnunarinnar, bóka- 

safnsnefndar og háskólabókavarðar til háskólaráðs. 

Við stofnunarbókasafnið skal árlega auka í samræmi við fjárveitingu tl Há- 

skólabókasafns, enda heyrir stofnunarbókasafnið undir það. 

Enn fremur njóti stofnunin þeirrar þjónustu, sem um getur í lögum nr. 38/ 

1969 um Landsbókasafn Íslands, sbr. sérstaklega 1. mgr. 8. gr., þar sem svo er mælt 

fyrir, að stofnanir Háskólans hafi söfn í sinni vörzlu, sbr. og 2. mgr. sömu greinar, 

svo og 12. og 13. gr. téðra laga. 

Starfslið stofnunarinnar er: 
a) Kennarar í fullu starfi við heimspekideild í þeim greinum, sem undir stofnun- 

ina falla, þó ekki erlendir sendikennarar. 

bh) Fastur kennari í almennum málvísindum, þar til komið yrði á fót stofnun í 

þeirri grein. 

c) Erlendur sérfræðingur. er boðið er til slarfs við stofnunina, að jafnaði ll hálfs 

eða eins misseris í senn, eflir því sem fé er veitt til. Fela má honum, skv. tillögu 

stjórnarinnar, takmarkaða, kennsluskyldu að fengnu samþykki deildarinnar.
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d) Gistiprófessorar, sérfræðingar og styrkþegar, er vinna að tímabundnum verk- 
efnum, rannsóknum eða kennslu. 

e) Stjórn stofnunarinnar kveður nánar á um stöðu stúdenta í tölu starfsliðs. 
f) Annað starfslið eftir því, sem háskólaráð ákveður. 

Forstöðumaður, deildarstjórar svo og annað starfslið skulu fá greidda þóknun 
eftir gildandi reglum innan Háskólans eða eftir nánari ákvörðun, þegar fært þykir. 

Háskólinn sér starfsliði fyrir vinnuaðstöðu. 

22. gr. 
j Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 9. gr. laga nr. 84/1970, um Háskóla 
Íslands, sbr. háskólareglugerð nr. 76/1958, 87 sr., og öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 13. apríl 1971. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacins. 

Nr. 72. . 16. april 1971. 

AUGLÝSING 
um breyting á byggingarsamþykkt Reykjavíkur nr. 39 24. marz 1965. 

1. gr. 
11. gr. orðist svo: 
Þeir einir hafa rétt til að gera uppdrætti, skv. 8. og 10. gr., er hlotið hafa lög- 

gildingu byggingarnefndar. 
Byggingarnefnd veitir slíka löggildingu eftirtöldum aðilum: Arkitektum og bygg- 

ingarverkfræðingum, hvorum á sínu sviði. Rísi ágreiningur um verksvið, sker nefnd- 
in úr. Heimilt er nefndinni að ákveða í löggildingu hverju sinni, hve víðtækt verk- 
svið aðila megi vera. Til löggildingar þarf a. m. k. eins árs starfsreynslu, er bygg- 
ingarnefnd telur fullnægjandi. Heimilt er að taka gilda að nokkru leyti starfsreynslu 
erlendis. 

Þá veitir byggingarnefnd eftirtöldum aðilum löggildingu: Byggingartæknifræð- 
ingum, byggingarfræðingum og mönnum, er hafa svipaða menntun að dómi bygs- 
ingarnefndar, hverjum á sínu sviði. Rísi ágreiningur um verksvið, sker nefndin úr. 
Til löggildingar samkvæmt þessari málsgrein þarf 2%--5 ára starfsreynslu, sem 
nefndin telur fullnægjandi. Heimilt er að taka gilda að nokkru leyti starfsreynslu 
erlendis. 

Byggingarnefnd getur áskilið, áður en hún veitir löggildingu, skv. þessari grein, 
að umsækjandi hafi sótt námsskeið um íslenzka byggingarlösgjöf og annað, sem hún 
telur, að skipti sérstöku máli við mannvirkjagerð á Íslandi. 

Þeir, sem rétt hafa til að gera uppdrætti, er samþykkt þessi öðlast gildi, skulu 
halda rétti sínum. Sama rétt skulu þeir og fá, sem rétt hafa til að kalla sig bygg- 
ingarfræðinga, skv. lögum nr. 78/1968, þegar samþykkt þessi öðlast gildi. 

Sá, sem uppdrátt gerir, skal undirrita hann eigin hendi, og ber hann ábyrgð 
á, að uppdráttur sé réttur og gerður samkvæmt gildandi lögum og reglum og brjóti 
ekki í bág við rétt annarra.
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Samþykktarbreyting þessi, sem borgarstjórn Reykjavíkur hefur samið og sam- 

þykkt staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 61 31. október 1944, um byggingar- 

málefni Reykjavíkur, til að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. apríl 1971. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

26. apríl 1971. Nr. 73. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Neskaupstað. 

I. KAFLI 

TAKMÖRK HAFNARINNAR 

1. gr. 

Neskaupstaðarhöfn tekur yfir Norðfjörð, vestan línu, sem hugsast dregin úr 

Uxavogstanga í Hellisfjarðarnes. Skiptist höfnin í ytri höfn og innri höfn. 

a. Ytri höfnin tekur yfir svæðið frá ytri takmörkum hafnarinnar að fjarðarbotni. 

Í henni er hafnarlega og allt viðlegupláss meðfram strandlengjunni norðanverðri 

frá Neseyri að Vindheimi. 

b. Innri höfnin er allt hafnarsvæðið og viðlegupláss innan ytri takmarka sjóvarn- 

argarða, er ganga í sjó fram úr fjarðarbotninum. 

II. KAFLI 
STJÓRN HAFNARINNAR 

2. gr. 

Bæjarstjórn Neskaupstaðar hefur á hendi stjórn hafnarmála undir yfirumsjón 

samgönguráðuneytisins. 
3. gr. 

Hafnarstjórn hefur á hendi stjórn hafnar og hafnarsjóðs undir yfirumsjón bæj- 

arstjórnar Neskaupstaðar. Hafnarstjórn skal skipuð 5 fulltrúum og 5 varafulltrúum, 

er bæjarstjórn kýs hlutfallskosningu þannig: 3 aðalfulltrúar og 3 varafulltrúar úr 

hópi bæjarfulltrúa, en 2 aðalfulltrúar og 2 varafulltrúar utan bæjarstjórnar. 

Kjörtímabil hafnarstjórnar er hið sama og annarra fastanefnda bæjarstjórnar. 

Hafnarstjórn kýs formann hafnarstjórnar og stýrir hann fundum hennar og 

boðar til þeirra. 
Bæjarstjóri hefur rétt til fundarsetu í hafnarstjórn með málfrelsi og tillögu- 

rétti. 
Bæjarstjórn skipar hafnarstjóra eftir tillögu hafnarstjórnar. Skal hann sitja fundi 

hafnarstjórnar með málfrelsi og tillögurétti. Heimilt er hafnarstjórn að kjósa hafn- 

arstjóra formann hafnarstjórnar. 
Undir stjórn hafnarstjórnar annast hafnarstjóri allar daglegar framkvæmdir og 

eftirlit með höfninni, sér um viðhald og umbætur á höfninni og stýrir öllum fram- 

kvæmdum þar að lútandi. 

B23
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4. gr. 
Bæjarstjórn er heimilt að ráða svo marga fasta starfsmenn, seim þurfa þykir, að 

fengnum tillögum hafnarstjórnar, sem setur þeim, svo og hafnarstjóra, erindisbréf. 

II. KAFLI 

UM ALMENNA REGLU 

5. gr. 
Hafnarstjóri 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 
sæta reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönnum hafnarinnar getur 
hann kært það fyrir hafnarstjórn, en skipun starfsmanns ber að hlýða þegar í stað. 
Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar lipurðar og kurteisi í starfi sínu. 

6. gr. 
Þeim, 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. 

Stranglega er bannað að leggja hluti til geymslu á bryggjum eða hafnaruppfyll- 
ingum, nema með sérstöku leyfi hafnarstjóra. 

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, XII. kafla, $8. gr., sem gefin 
er út skv. lögum nr. 37. 1. apríl 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. 

Notkun skotvopna er bönnuð, án leyfis, á höfninni og sérstaklega skal gæta þess, 
að fugladráp á höfninni eigi sér ekki stað. 

Þá er skipum bannað að blása í flautur eða lúðra á höfninni, nema umferð gefi 
tilefni til eða af öðrum nauðsynlegum ástæðum. 

8. gr. 
Öllum skipum, farartækjum, svo og verksmiðjum eða öðrum, er stranglega 

bannað að dæla, kasta eða láta renna í höfnina olíur, lýsi eða annað slíkt, er valdið 
getur mengun sjávar, og ber að hlíta í öllu reglum um varnir gegn óhreinkun sjávar 
af völdum olíu, nr. 8 20. janúar 1971. 

Í höfnina má ekki kasta kjölfestu, ösku, kolum, matarleifum, fiskúrgangi, vir- 
um, köðlum, vöruleifum, vöruumbúðum eða öðru þess háttar. 

9. gr. 
Geymsla á tómum benzintunnum eða ílátum undan eldfimum efnum, svo og 

öðru, sem sprengju- eða eldhætta getur stafað, af, er bönnuð á bryggjum, hafnar- 
bökkum eða á hafnarsvæðinu.
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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, umferðatruflun eða óþægindum Í höfninni, nema leyfi hafnarstjórnar komi til 

hverju sinni. 

11. gr. 

Á landi hafnarinnar má ekki smíða ný skip, þétta eldri skip eða framkvæma við- 

gerðir á þeim á annan hátt, nema leyfi hafnarstjórnar komi til. Einnig þarf leyfi 

hafnarstjórnar eða hafnarstjóra til þess að leggja skipum í fjörur hafnarinnar. Báta, 

sem ekki eru notaðir að jafnaði, má ekki geyma á stöðum, þar sem þeir eru, að dómi 

hafnarstjórnar eða lögreglustjóra, til óþrifnaðar eða óþæginda. 

IV. KAFLI 

UM LEGU SKIPA OG UMFERÐ ÞEIRRA Á HÖFNINNI. 

12. gr. 

Skip telst í reglugerð þessari sérhvert fljótandi far. 

13. gr. 

Þegar skip leitar hafnar skal skipstjóri eða umboðsmaður þess tafarlaust snúa 

sér til hafnarstjóra, er vísar honum á legustað fyrir skipið. 

14. gr. 

Skip, er ferma ekki né afferma, mega aldrei liggja svo á höfninni, að tálmi 

fermingu eða affermingu annarra skipa, 0g skulu þau í hvert skipti skyld að hlýða 

boði og banni hafnarstjórnar eða starfsmönnum hennar um það, hvar þau skuli 

leggjast. 
Ekki má leggja skipum svo nærri bryggjum, að eigi sé, að dómi hafnarstjórnar, 

nægilegt og gott pláss fyrir önnur skip að komast að og frá, né heldur má setja net 

eða dufl svo nærri bryggjum, að aðgangur verði ógreiður skipum. 

Skip mega aldrei leggja svo út frá sér strengi eða önnur festartæki að umferð 

tálmi. Festartæki frá skipi má aldrei leggja yfir alfaraveg. 

15. 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. 

16. gr. 

Í hverju skipi, að undanskildum skipum, sem hafa leyfi hafnarstjórnar til að 

Hggja mannlaus við festar á höfninni, skal jafnan vera einn maður, að minnsta kosti, 

er tekið geti á móti fyrirskipunum hafnarstarfsmanna og séð um, að þær verði 

framkvæmdar, hvort heldur á að færa skipið eða gera eitthvað annað samkvæmt 

reglugerð þessari. 
17. gr. 

Skipum, sem heima eiga í Neskaupstað. eða gerð eru út þaðan og liggja við sér- 

stök legugðgn á höfninni, má ekki leggja svo að hindri eða tefji umferð um höfn- 

ina. Hafnarstjórn getur ákveðið hvar og hvernig legufæri þeirra skuli lögð. 

Enginn má flytja legugögn skips sína, nema með leyfi hafnarstjórnar, en heim- 

ilt er eiganda þeirra að taka þau upp án leyfis hafnarstjórnar.
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18. gr. 
Tregðist eigandi, skipstjóri eða umráðamaður skips við að hlýða skipun hafnar- 

stjórnar eða umsjónarmanna hennar, um að flytja skip sitt eða strengi á höfninni, 
getur hafnarstjórn látið gera það á kostnað og ábyrgð eiganda eða umráðamanns. 

19. gr. 
Eigi má festa skip við uppfyllingar eða bryggjur, nema við festarhringa eða 

festarstólpa. Festum skal þannig fyrir komið, að þær hindri sem minnst umferð á 
bryggjum eða uppfyllingum. Þyki þess ekki nægilega gætt, má krefjast, að úr því sé 
bætt tafarlaust. 

Skipum er skylt að hafa tryggar hlífar milli skips og bryggju eða uppfyllingar. 

20. gr. 
Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það, að áliti hafnarstjórnar, 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt, sem auðið er. 
Verði dráttur á því, getur hafnarstjórn látið færa skipið burt á kostnað eiganda og 
er heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur. 

21. gr. 
Skip mega ekki láta vélar, viðtengdar skrúfum, ganga með svo miklu afli að 

öðrum skipum eða mannvirkjum stafi af því hætta. 

V. KAFLI 
NOTKUN Á HAFNARBRYGGJUM OG MANNVIRKJUM 

22. gr. 
Venjulega er skipum heimilt að leggjast við bryggjur hafnarinnar í þeirri röð, 

sem þau koma. Þó skulu skip, sem sigla eftir fyrirfram ákveðinni auglýstri ferða- 
áætlun og flytja póst, hafa að öðru jöfnu rétt til þess að leggjast að bryggju, þó önnur skip liggi þar fyrir, og verða þau að víkja á meðan hin eru afgreidd. Ekkert 
skip getur þó krafizt þess, að komast fyrirvaralaust að bryggju, þegar það kemur 
á höfnina, nema hafnarstjóra hafi verið tilkynntur komutími þess með nægilegum 
fyrirvara, ef rýma þarf viðlegupláss. Sé fermingu eða affermingu skips ekki haldið 
áfram með hæfilegum hraða, að áliti hafnarstjórnar, ber því að víkja fyrir öðrum 
skipum, ef hún krefst þess. Enn fremur getur hafnarstjórn vísað skipum frá bryggj- 
um, álíti hún það nauðsynlegt vegna veðurs eða annars. Ef ágreiningur rís, ræður 
hafnarnefnd í hverri röð skip komast að bryggjum. 

23. gr. 
Ef skipstjóri óskar eftir starfsmanni hafnarinnar um borð í skip sitt til að leið- beina sér við að leggjast að bryggju, eða annarrar fyrirgreiðslu, skal skipið greiða 

Þá bjónustu eftir reikningi hafnarstjórnar. Hafnarstjóri getur krafizt þess, hvenær 
sem er, ef hann telur nauðsyn á, að hann eða aðrir, sem hann tilnefnir, verði á skipsfjöl til leiðbeiningar við að leggja skipi að bryggju, eða sigla skipi inn í innri 
höfnina. 

24, gr. 
Ef nauðsyn ber til að skipum, sem ferma eða afferma við bryggjur eða upp- fyllingar, sé lagt hveru við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra skipa, sem utar liggja, yfir þilför hinna á bjálkabrúm. 
Svo er og skipshöfn og farþegum þeirra skipa, sem utar liggja heimil nauðsyn- 

leg umferð um þilför þeirra skipa, er nær Tiggja.
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25. gr. 

Ekki mega skip hleypa vatni á bryggjur eða hafnarbakka, hvorki við þvott á þil- 

fari né heldur, er þau hleypa burt vatni á annan hátt. Búa skal svo um með hlífum 

að vatnið fari beint í höfnina. 

26. gr. 

Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal afgreiðslumaður eða skipstjóri, ef 

þörf gerist, láta ræsta bryggju þá eða uppfyllingu, sem notuð hefur verið. Farist það 

fyrir, má hafnarstjórn láta gera það á þeirra kostnað. 

27. 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 hafnarinnar, en á þeim 

stöðum, sem ætlaðir eru til geymslu, nema með sérstöku leyfi hafnarstjórnar. Skal 

flytja burt muni og vörur jafnskjótt og hún krefst þess. 

Hafnarstjórn getur heimtað gjald eftir vörur, sem látnar eru liggja á landi hafn- 

arinnar. 
. 28. gr. 
Áður en kjölfesta er flutt á skip eða úr skipi, skal hafnarstjóra gert viðvart og 

ákveður hann þá hvar losun eða lestun kjölfestunnar fer fram. 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 hafnarstjóri vísar til. 

Við losun eða lestun á kjölfestu, sandi, kolum og öðru þess háttar, er skylt 

að hafa nægilega tryggar hlífar á milli skipsins og hafnarbakka svo ekkert falli fyrir 

borð. Sé þess ekki nægilega gætt, getur hafnarstjóri stöðvað verkið unz umbætur 

hafa farið fram. 

VI. KAFLI 

HAFNARMANNVIRKI EINSTAKRA MANNA OG FÉLAGA 
INNAN HAFNARINNAR. 

29. gr. 

Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera í sjó fram neina 

bryggju eða mannvirki, né heldur breyta eða auka við þau mannvirki, sem fyrir eru og 

ekki fylla upp eða dýpka frá landi, nema bæjarstjórn hafi veitt samþykki sitt til 

þess, að fengnum tillögum hafnarstjórnar, og gildir leyfið aðeins til eins árs, sé það 

látið ónotað. Að öðru leyti gilda reglur samkv. IV. kafla hafnalaga nr. 48/1967, 17. gr. 

VII. KAFLI 
UM GJÖLD TIL HAFNARINNAR 

Lestargjöld. 

30. gr. 

Öll skip, 12 rúmlestir brúttó og þar yfir, skulu greiða hafnargjöld er þau koma á 

Neskaupstaðarhöfn og hafa eitthvert samband við land. 

ðl. gr. 

A. Skip, sem eru eign búsettra manna við hafnarsvæðið, eða skrásett þar, og ekki 

eru í millilandasiglingum, skulu greiða hafnargjald (lestargj.) einu sinni á ári, 

sem hér segir: Vélbátar frá 5-30 rúmlestir brúttó greiði kr. 40.00 af hverri 

brúttórúmlest, vélbátar 30—70 rúmlestir brúttó greiði kr. 10 000.00 árlegt gjald, 

vélbátar 70—-100 rúmlestir brúttó greiði kr. 15 000.00 árlegt gjald, og stærri skip 
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greiði árlegt gjald kr. 25 000.00. Vélbátar undir 5 rúmlestir brúttó greiði árlegt 
gjald kr. 200.00. 

Gjalddagi er 1. júlí ár hvert. 
B. Innlend fiskiskip greiði kr. 2.00 af hverri brúttórúmlest. 
C. Innlend strandferðaskip, sem sigla eftir fastri áætlun, greiði kr. 1.20 af hverri 

brúttórúmlest. 
D. Öll önnur skip, er til hafnar koma og hafa samband við land, greiði kr. 2.40 

af hverri brúttórúmlest, eins og hún mælist mest, í hvert sinn er þau koma á 
höfnina. 

Bryggjugjöld. 

32. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða að skipi, sem við hana liggur, skulu 

greiða bryggjugjöld af brúttóstærð skipsins, eins og hún mælist mest, sem hér segir: 
A. Af öllum aðkomuskipum greiðast kr. 140 fyrir hverja brúttórúmlest hvern 

sólarhring eða brot úr sólarhring, sem fram yfir er. 
B. Skip heimilisföst í Neskaupstað, eða eign búsettra manna í Neskaupstað, skulu 

greiða kr. 16.00 af hverri brúttórúmlest einu sinni á ári. Gjalddagi er 1. júlí. 

33. gr. 
Herskip, skemmtiferðaskip og íslenk vitaskip og varðskip, skip sem leita hafnar 

vegna illviðris eða sjóskaða og þau, sem eingöngu leita hafnar til að leggja á land 
sjúka menn og látna, eru undanþegin gjöldum samkvæmt 31. gr. og 32. gr. Strand- 
ferðaskip, sem sigla eftir fastri áætlun, greiði hálft lestargjald, en fullt bryggjugjald, 
er þau koma að bryggju. 

Vörugjöld. 

34. gr. 
Vörugjöld skal greiða af öllum vörum, sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða 

úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað skip, með þeim undantekningum, sem 
síðar getur. 

35. gr. 
Ef vörur, sem skv. farmskrá skips eiga að fara til annarra hafna en Neskaup- 

staðar 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 stundarsakir, 
vegna skemmda á skipi, og þær vörur, sem settar eru á land úr skipi og fara um 
borð í sama skip aftur, enda sé það tekið fram á farmskrá skipsins til hvaða hafna 
þær eiga að fara. 

36. gr. 
Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin nota. 
b. Póstflutningur og venjulegur farþegaflutningur. 

37. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr sjaldeiningu, 

sem nemur helmingi eða meira, telst heil eining, en minna broti en hálfri sjaldein- 
ingu sleppt. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning 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
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affermt. Þyki hafnarskrifstofunni ástæða til getur hún hvenær sem er ákveðið vöru- 

magnið á þann hátt, sem hún telur hentugastan. 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. 

38. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og greiða 

gjald eins og þar segir. 

Ef vafi leikur á í hvaða flokki skuli telja vörur, skal hafnarstjóri úrskurða, en 

úrskurði hans má áfrýja til hafnarstjórnar. 

Vörugjaldskrá. 

39. gr. 

A. BROTTFLUTTAR OG AÐFLUTTAR SJÁVARAFURÐIR 

1. flokkur: Gjald kr. 5.00 fyrir hver 100 kg. 

Ísaður fiskur, saltfiskur, fiskimjöl, síldar- og loðnumjöl, lýsi, söltuð 

síld, söltuð hrogn. 

2. flokkur: Gjald kr. 7.00 fyrir hver 100 kg. 

Hraðfrystar sjávarafurðir ótalið annars staðar, verkaður saltfisk- 

ur, söltuð fiskflök, ný fiskflök, söltuð og súrsuð síldarflök og 

sjávarafurðir ótalið annars staðar. 

3. flokkur: Gjald kr. 9.00 fyrir hver 100 kg. 

Niðursuðuvörur alls konar, humar, rækja, frystur skelfiskur, skreið 

og harðfiskur. 

4. flokkur: Gjald kr. 1.00 fyrir hver 100 kg. 

Loðna, kolmunni, spærlingur og gulllax, sem landað er til bræðslu. 

5. flokkur: Gjald kr. 1.50 fyrir hver 100 kg. 

Síld, sem landað er til bræðslu. 

6. flokkur: Gjald kr. 2.00 fyrir hver 100 kg. 

Síld, loðna og bolfiskur, sem landað er til söltunar, frystingar, nið- 

urlagningar eða niðursuðu og hvers konar annarrar vinnslu. 

B. BROTTFLUTTAR OG AÐFLUTTAR VÖRUR. 

7. flokkur: Gjald kr. 5.00 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 þungavörur. 

S. flokkur: Gjald kr. 6.00 fyrir hver 100 kg. 

Olíur alls konar og benzín. 

9. flokkur: Gjald kr. 8.00 fyrir hver 100 kg. 

Smávélar, bifreiðar, alls konar varahlutir, rafmagnsvörur, fiskum- 

búðir, alls konar byggingarvörur ótaldar annars staðar, málning 

og málningarefni og allar vörur ótaldar annars staðar, sem reiknast 

eftir þyngd.
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10. flokkur: Gjald kr. 10.00 fyrir hver 100 kg. 
Vefnaðarvara, skótau, gosdrykkir, matvörur í smærri umbúðum, 
efnavörur til iðnaðar. 

C. VÖRUR SEM REIKNAST EFTIR RÚMMÁLI OG STYKKJATÖLU. 

11. flokkur: Gjald kr. 1.00 fyrir hvert teningsfet. 
Trjáviður. 

12. flokkur: Gjald kr. 2.00 fyrir hvert tengingsfet. 
Húsgögn, hljóðfæri og allar aðrar vörur, sem reiknast eftir rúm- 
máli. 

13. flokkur: Gjald fyrir hvert stykki: 
Stórgripir kr. 30.00, sauðfé og loðdýr kr. 10.00, tómar tunnur og 
kassar kr. 4.00. 

Ýmis gjöld til hafnarinnar. 

40. gr. 
Vatnsgjald, vigtargjald, leiga á áhöldum hafnarinnar og aðstoð veitt af starfs- 

mönnum hafnarinnar greiðist eftir gjaldskrá eða ákvörðun, sem hafnarstjórn setur 
hverju sinni, nema samningar komi til. 

Fyrir lóðir og lendur hafnarinnar, seymsluhús, dráttarbraut og aðrar fasteignir 
hafnarsjóðs, sem leigt er einstaklingum og félögum, um lengri eða skemmri tíma, 
svo og aðstöðu, sem veitt er á bryggjum eða hafnarmannvirkjum, skal greiða leigu- 
gjald, sem ákveðið verður með samningi við hafnarstjórn. 

VIIL. KAFLI 
INNHEIMTA OG GREIÐSLA HAFNARGJALDA 

41. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu hafnargjalda og skal greiða gjöldin 

þar. 

42. gr. 
Skipstjóri og eigandi skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra, sem greiða ber 

til hafnarinnar vegna skipsins. Er skipstjóra skylt að afhenda hafnarstjóra eða hafn- 
arskrifstofunni þjóðernis- og skrásetningarskirteini skipsins, ef hafnarstjóri 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 vottorði frá hafnar- 
skrifstofunni, að hann hafi greitt öll gjöld sín til hafnarinnar. Sama gildir um skip, 
sem um getur í 31. gr. A lið og í 32. gr. B lið, hafi gjöldin eigi verið greidd í árs- 
lok það ár, sem þau féllu í gjalddaga. 

Aðila, sem kaupir fisk af fiskiskipi, ber að halda eftir af aflaverðmætinu nægi- 
legri upphæð til að greiða hafnarsjóði öll gjöld, sem skipinu ber að greiða honum. 

43. gr. 
Vörugjald greiðir mótttakandi af vörum, sem koma til hafnarinnar, en send- andi 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 vörngjaldsins.
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Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, er affermir. 

Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga þegar skipið, sem 

vörurnar flytur, er komið á 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 gjaldinu. 

44. gr. 

Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki, og hafa þau sama for- 

gangsrétt og önnur opinber gjöld, skv. IV. kafla hafnalaga 12. gr. Auk þess eru skipa- 

gjöld tryggð með lögveði í skipinu og gengur það veð í tvö ár fyrir öllum samnings- 

veðskuldum. 
Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll gjöld, sem skipi ber að greiða tl hafn- 

arinnar, svo sem hafnargjald, bryggjusgjald og önnur sú aðstoð, sem höfnin lætur 

í té fyrir skipið. 

IX. KAFLI 
ÝMIS ÁKVÆÐI 

45. gr. 

Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum fer eftir almennum reglum. Ef samningi verður ekki við komið um skaða- 

bætur má ákveða þær af tveim óvilhöllum 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 lauk. 
Yfirmat skal framkvæmt af þremur óvilhöllum dómkvöddum mönnum. Kostn- 

aðinn við yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur honum ekki í vil. 

Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

46. gr. 
Nú veldur skip skemmdum á höfninni, eða skipstjóri verður Þrotlegur 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 hafn- 

arstjórnar. 

47. gr. 
Hafnarstjóra skal tilkynnt um allt það, sem bjargað er í höfninni, en hann gefur 

aftur lögreglunni skýrslu um það. 

48. 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. 

49. 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 hafnarstjóra 

með beiðni þar að lútandi. 
Heimilt er hafnarstjórn að neita þeim aðilum um aðstoð eða afgreiðslu, sem 

eru Í vanskilum með gjöld til hafnarinnar.
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50. gr. 
Hafnarstjórn getur hvenær sem er, með boði til ákveðinna skipa eða með aug- 

lýsingum um almenna reglu, takmarkað siglingahraða skipa á höfninni. 

51. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari eða reglum, sem hafnarstjórn kann að setja, sam- 

kvæmt heimild í þessari reglugerð og auglýsir, varðar sektum allt að kr. 100 000.00. 
Sektirnar renna í hafnarsjóð Neskaupstaðar. 

52. gr. 
Með mál út af brotum á 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. Jafnframt fellur niður hafnarreglugerð fyrir 
Neskaupstað, nr. 190 5. nóvember 1963 með síðari breytingum. 

Samgönguráðuneytið, 26. april 1971. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 74, 27. apríl 1971. 

REGLUGERÐ 

fyrir vatnsveitu Vestur-Landevjahrepps í Rangárvallasýslu. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Vestur-Landeyjahrepps hefur einkaleyfi til reksturs vatnsveitu 

og sölu vatns í Vestur-Landeyjahreppi. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Vestur-Landeyjahrepps hefur á hendi stjórn vatnsveitunnar, en 

nefndin getur kosið eða ráðið einn eða fleiri menn til að annast rekstur veitunnar. 

3. gr. 
Vatnsveitan lætur leggja aðalvatnsæðar um allar Vestur-Landeyjar, þannig að 

hver vatnsnotandi hafi greiðan aðgang að tengja við veituna í mest 5 metra fjar- 
lægð frá íbúðarhúsi eða öðru húsi þess í stað. Frá þeirri tengingu skal hver vatns- 

fá 
notandi leggja vatnsæðar í hús sín á sinn kostnað. 

4. gr. 
Enginn má án leyfis leggja vatnsæðar frá aðalvatnsæðum veitunnar. Skylt er 

húseiganda eða landeiganda að halda vatnsæðum sínum vel við og láta tafarlaust 
gera við þær, ef leki kemur að þeim eða aðrar bilanir. Hann skal sérstaklega gæta 
þess, að ekki frjósi í þeim. Enginn má setja aflvélar í samband við vatnsveituna, 
nema með samþykki hreppsnefndar, og með þeim útbúnaði, sem hún telur tryggan. 

5. gr. 
Hreppsnefnd getur látið loka fyrir vatnið vegna viðgerða á vatnsæðum. Slíka 

lokun skal tilkynna fyrirfram, ef tök eru á. Fullan vatnsskatt ber að greiða, þó að
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slík lokun fari fram. Heimilt er og að loka fyrir vatn hjá þeim, sem eftir ítrekaða 

áminningu eyða vatni að óþörfu, vanrækja að gera við bilanir á leiðslum sínum eða 

greiða ekki vatnsskatt á réttum tíma. 

6. gr. 

Skylt er landeiganda að leyfa umferð á landi sínu vegna vatnsveitunnar, bæði 

vegna lagningar og viðhalds. Hver sá, er veldur spjöllum á vatnsveitunni, er skyld- 

ur að greiða fullar bætur. 

7. gr. 

Hreppsnefnd eða trúnaðarmönnum hennar er heimilt að fara í hús manna, þar 

sem vatnsæðar eru staðsettar, til athugunar og aðgerða. Ef útbúnaði er að einhverju 

leyti áfátt, skal húeigandi tafarlaust bæta úr því. Ella er hreppsnefnd heimilt að 

láta gera við það á hans kostnað. 

8. gr. 

Vatnsveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni því, sem leiða kann af rekst- 

urstruflunum, takmörkunum á vatnsnotkun eða af öðrum ástæðum. 

9. gr. 

Hver bóndi, íbúðareigandi eða annar sjálfstæður vatnsnotandi, skal greiða 

stofngjald kr. 75 000.00 — sjötíu og fimm þúsund krónur —, og skal greiða gjaldið 

að hálfu við byrjun framkvæmdar og seinni helminginn um leið og tenging við 

aðalæð fer fram. Þeir, sem síðar kunna að gerast aðilar að vatnsveitunni, greiði 

auk stofnkostnaðs allan kostnað við heimtaug sína úr aðalæð. 

10. gr. 

Vatnsskatt ber að greiða til vatnsveitu Vestur-Landeyjahrepps af öllum fast- 

eignum í Vestur-Landeyjahreppi, af fasteignamatnsverði lands 1% og af fasteigna- 

matsverði húsa 1% %. Eigandi hverrar eignar ábyrgist greiðslu vatnsskatts, en heimilt 

er honum að hækka leigu sem skatti þessum nemur. Heimilt er hreppsnefnd að 

hækka eða lækka vatnsskatt fyrir eitt ár í senn, þó aldrei meira en 50%. 

11. gr. 

RBeikningsár vatnsveitunnar er almanaksárið. Gjalddagi vatnsskatts skal vera Í. 

júlí, og greiðist skatturinn í einu lagi fyrir líðandi ár. Stofngjald og vatnsskatt má 

taka lögtaki, og eru gjöld þessi tryggð með lögveði í eigninni næstu tvö ár eftir 

gjalddaga og með forgangsveði fyrir hvers konar samningsveði eða aðfararveði. 

12. gr. 

Brot gegn þessari reglugerð varða sektiunm allt að kr. 5000.00, nema þyngri refs- 

ing liggi við að lögum. Mál vegna brota á reglugerð þessari skal farið með að hætti 

opinberra mála. 

Regluserð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Vestur-Landeyja- 

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. 

Félagsmálaráðnneytið, 27. april 1971. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. Í 
Hallgrimur Dalberg.
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SAMÞYKKT 

um sveitarstjóra í Þingeyrarhreppi í Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

1. gr. 
Hreppsnefnd kýs sveitarstjóra eftir hverjar almennar hreppsnefndarkosningar 

og er kjörtímabil hans hið sama og kjörtímabil hreppsnefndar. 

2. gr. 
Sveitarstjóri á sæti á fundum hreppsnefndar og hefur óbundið málfrelsi og til- 

lögurétt, en atkvæðisrétt hefur hann því aðeins, að hann sé hreppsnefndarmaður. 

3. gr. 
Sveitarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem hreppsnefnd gerir, 

og hreppsmála yfirleitt. Hann sér um, að öll störf, sem nefndin á að annast, séu 
framkvæmd. Hann annast innheimtu á öllum tekjum hreppssjóðs og fyrirtækja hans, 
eftir því sem hreppsnefnd ákveður. Hann er féhirðir hreppsnefndar og reiknings- 
haldari, semur allar skýrslur hennar og reikninga, annast alla bókun og bréfavið- 
skipti. Hann geymir bækur nefndarinnar, innstæðufé hreppsins, verðbréf og öll 
önnur skjöl og hvað annað, sem hreppnum tilheyrir og hreppsnefndin á að bera 
ábyrgð á. 

Í forföllum sveitarstjóra skal oddviti annast störf hans. 

4. gr. 
Laun sveitarstjóra skulu ákveðin í ráðningarsamningi þeim, sem um getur í ð. gr, Og greiðast þau úr sveitarsjóði. 

5. gr. 
Oddviti skal fyrir hönd hreppsnefndar Sera 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 eru 6 mánuðir. 

6. gr. 
Nú gerist sveitarstjóri sekur um stórfellda og itrekaða vanrækslu í starfi og skeytir ekki áminningum hreppsnefndar, getur hún þá með fundarsamþykkt 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 sveitarstjóri hefur 
verið ráðinn að nýju. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Þingeyrarhrepps í Vestur-Ísafjarðarsýslu hefur samið og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. marz 1961, til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. apríl 1971. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 0 

Hallgrímur Dalberg.
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REGLUR 

um breyting á reglum nr. 52 12. marz 1965 um breyting á reglum nr. 11 20. 

janúar 1953, um eftirlit með skipum og öryggi þeirra. 

1. gr. 
5. málsgrein (5. fl.) í 128.1 gr. orðist þannig: 
Skip sem eru 20 brl. og stærri og heyra ekki undir neinn ofangreindra flokka. 

2. gr. 
Á eftir 5. málsgrein í 128.1 gr. komi ný málsgrein svo hljóðandi: 

6. fl.: Þilfarsskip minni en 20 brl. 

3. gr. 

128.9 gr. orðist þannig: 
5. flokkur. 

1. Skip í þessum flokki, 20 brl. og allt að 500 brl. skulu búin talstöð með að 

minnsta kosti 10 watta orku í loftnet, ómótuð burðarbvísja. Talstöðvarnar skulu 

vera krystalstýrðar og vera búnar tíðninni 2182 kr/s ásamt minnst 8 tíðnum 

öðrum, sem póst- og símamálastjórnin ákveður hverju sinni, vera reknar frá 

tvöföldu setti rafgeyma með góðum hleðslubúnaði, fjórföldum hníf, sem skiptir 

fjórum pólum á tvo vegu, með rofa til að rjúfa hleðslustrauminn. 

Einnig er heimilt að reka stöðina frá einföldu setti rafgeyma, enda sé þá 

notaður sjálfvirkur hleðslubúnaður, sem jafnframt einangrar rafgeyma frá ljós- 

neti skipsins. 
Aldrei er heimilt að tengja ljósnet skipsins beint við talstöðina. Ef um ein- 

falt sett rafgeyma er að ræða, skal það hafa næga rýmd til að reka stöðina 

ásamt einu viðtæki, undir fullu álagi í 6 klst. samfleytt, en séu settin tvö skal 

hvort um sig hafa nægilega rýmd til 5 klst. 
Töluliðir 2—5 að báðum meðtöldum haldast óbreyttir. 

6. Öll skip í þessum flokki skulu búin neyðartalstöð skv. gr. 128.10.4. og auk aðal- 
viðtækis einu viðtæki faststilltu á 2182 kr/s og skal það viðtæki gert fyrir þá 

tíðni eina. 
7. Gerð skyldu-radíótækja, svo og gerð loftneta, jarðsambanda, hleðslubúnaðar og 

raflagna að slíkum tækjum, er háð samþykki og eftirliti póst- og símamála. 

stjórnarinnar. 

4. gr. 
Á eftir 128.9 gr. komi ný grein svo hljóðandi: 

6. flokkur. 
1. Skip í þessum flokki skulu búin talstöð með að minnsta kosti 10 watta orku í 

loftnet, ómótuð burðarbylgja. 
Talstöðvarnar skulu vera krystalstýrðar og búnar tíðninni 2182 kr/s og 

minnst 3 tíðnum öðrum, sem póst- og símamálastjórnin ákveður hverju sinni. 
Skulu þær jafnan reknar frá einu setti rafgeyma, sem hafa nægilega rýmd 

til að reka stöðina ásamt viðtæki í 5 klst. að minnsta kosti. 
Rafgeymar skulu ávallt vera vel hlaðnir og ekki má nota þá til annarra hluta. 
Talstöðvarvörður skal sjá svo um að bæta á þá eimuðu vatni eftir þörfum og 
fylgjast reglulega með sýruþunga með sýrumæli. 

ÍS
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Æskilegt er að hleðslubúnaður sé sjálfvirkur, sem skammtar hæfilegan 
hleðslustraum fyrir geymana og skal hann þá jafnframt einangra þá frá ljósneti 
skipsins. 

En sé um handstýrðan hleðslubúnað að ræða, skal vera sérstakur rofi við 
talstöðina, sem gerir mögulegt að rjúfa hleðslustrauminn, og einangra rafgeym- 
ana frá ljósneti skipsins jafnframt því, að þeir eru tengdir við radíótækin. 

Þar sem því verður við komið, skulu rafgseymarnir vera staðsettir ofanþilja, 
ella skal þannig frá þeim gengið, að ekki stafi af þeim hætta. 

3. Skipið skal búið einu viðtæki að minnsta kosti. Heimilt er að það sé krystal- 
stýrt eingöngu á jafnmörgum tíðnum og talstöðin, eftir reglum póst- og síma- 
málastjórnarinnar, þannig að viðtökutíðnir samsvari senditíðnum. 

d. Flytjist skip milli landshluta getur orðið nauðsynlegt að skipta um sendi og við- 
tökutíðnir þeirra, svo möguleg verði viðskipti við þá strandstöð, sem bezt hentar 
hverju sinni. Annast radíóverkstæði Landssímans eða menn í umboði þess, 
slíkar breytingar. 

5. Skip í þessum flokki, sem eru 15 brl. og stærri, skulu að auki búin neyðartal- 

stöð samkv. gr. 128.10.4. og einu viðtæki faststilltu á 2182 kr/s og skal það við- 
tæki gert fyrir þá tíðni eina. 

6. Gerð skyldu-radíótækja, svo og gerð loftneta, jarðsambanda, hleðslubúnaðar 
og raflagna að slíkum tækjum, er háð samþykki og eftirliti póst- og símamála- 
stjórnarinnar. 

5. gr. 
Í 1., 2., 3. og 4. flokki bætist ný grein við samhljóða 7. gr. í 5. flokki og 6. gr. í 

6. flokki. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt lögum nr. 52 12. maí 1970 um eftirlit 

með skipum, staðfestast til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 4. maí 1971. 

Ingólfur Jónsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 77. 6. maí 1971. 
AUGLÝSING 

um heilbrigðiseftirlit í Reykjavík. 

Að gefnu tilefni tilkynnist., með vísun til heimildar í 253. gr. Heilbrigðissam- 
þykktar fyrir Reykjavík, að sérstakt leyfi heilbrigðismálaráðs þarf til sölu á eftir- 
töldum vörum í nýlenduvöruverzlunum í Reykjavík: 

Nýjum, frystum, söltuðum eða reyktum fiski, kjöti og kjötvörum, sem ekki eru 
niðursoðnar, mjólk, rjóma, skyri, salötum og öðrum neyæzluvörum, sem viðkvæmar 

eru að dómi heilbrigðiseftirlits Reykjavíkurborgar. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 6. maí 1971. 

F. hr. 

Jón Ingimarsson. 
  

Sveinn Jónsson.
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AUGLÝSING 

um skipulagsbreytingar samkvæmt lögum nr. 5/1968. 

Í 7. gr. laga nr. 5 frá 10. apríl 1968, um ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda, 

segir Svo! 

„1. Fræðslumálaskrifstofan skal vera deild í menntamálaráðuneytinu, og falla jafn- 

framt úr gildi lög nr. 35/1930, um fræðslumálastjórn, og önnur ákvæði, sem 

brjóta kunna í bága við þetta. 

9. Fjármálaeftirlit skóla skal vera deild í menntamálaráðuneytinu, og breytast á- 

kvæði IV. kafla laga nr. 49/1967, um skólakostnað, í samræmi við það, svo og 

önnur ákvæði, er brjóta kunna í bága við þetta. 

3. Fræðslumyndasafn ríkisins skal vera deild í menntamálaráðuneytinu, og breyt- 

ast lög nr. 54/1961 í samræmi við það, svo og önnur ákvæði, er kunna að brjóta 

í bága við þetta. 

4. Íþróttafulltrúi skal vera starfsmaður Í menntamálaráðuneytinu og breytast 

íþróttalög, nr. 49/1956, til samræmis við það, svo og önnur ákvæði, er kunna að 

brjóta í bága við þetta. 

5. 1. mgr. 28. gr. V. kafla laga nr. 22/1963, um almenningsbókasöfn, orðist svo: 

Menntamálaráðherra skipar bókafulltrúa ríkisins og skal hann vera starfsmaður 

menntamálaráðuneytisins. 

Skipulagsbreytingar samkvæmt grein þessari skulu koma til framkvæmda þegar 

menntamálaráðherra ákveður“. 

Með skírskotun til framanritaðs hefur ráðuneytið ákveðið, að framangreindar 

skipulagsbreytingar aðrar en þær, sem greinir í 3. tölulið, skuli nú koma til fram- 

kvæmda. Ráðuneytið hefur þegar tekið við verkefnum fjármálaeftirlits skóla og 

fræðslumálaskrifstofan verður nú ein af deildum ráðuneytisins (fræðslumáladeild). 

Íþróttafulltrúi og bókafulltrúi verða starfsmenn í ráðuneytinu. 

Í menntamálaráðuneytinu, 7. maí 1971. 

Gylfi Þ. Gíslason. 

7. maí 1971. Nr. 79. 

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ 

verkefni, skipulag og starfsreglur. 

Ákvæði þau, sem menntamálaráðuneytið starfar eftir, eru í lögum nr. 73 frá 

28. maí 1969, um Stjórnarráð Íslands, og reglugerð samkvæmt þeim, nr. 96 frá 31. 

desember 1969. Lögin og reglugerðin tóku gildi 1. janúar 1970. 

Samkvæmt reglugerðinni fer menntamálaráðuneytið með málefni, er varða: 

1. Kennslu og skóla, þ. á m. Háskóla Íslands, menntaskóla, gagnfræðastigsskóla og 

barnaskóla. Enn fremur kennaraskóla, tækniskóla, sjómannaskóla, vélskóla, 

matsveina- og veitingaþjónaskóla, iðnfræðsluskóla, húsmæðraskóla, verzlunar- 

skóla, tónlistarskóla, myndlistarskóla, leiklistar- og listdansskóla, heyrnleys-
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ingjaskóla, blindraskóla, svo og aðra skóla og námsstofnanir, sem ekki eru sér- 
staklega falin öðru ráðuneyti. Almenna fræðslustarfsemi, þ. á m. námsflokka og 
bréfaskóla. Lánasjóð íslenzkra námsmanna og námsstyrki, þ. á m. styrki til er- 
lendra námsmanna. Ríkisútsáfu námsbóka. Fræðslumyndasafn ríkisins. 

2. Vísindastarfsemi, fræðistörf og rannsóknastofnanir, sem ekki ber undir önnur 
ráðuneyti, þ. á m. Náttúrufræðistofnun Íslands. Tilraunastöð háskólans í meina- 

fræði, Handritastofnun Íslands, Rannsóknaráð ríkisins og Vísindasjóð. 

3. Söfn, þ. á m. Landsbókasafn, Háskólabókasafn, almenningsbókasöfn, lestrar- 

félög, Þjóðminjasafn, byggðasöfn, Þjóðskjalasafn, héraðsskjalasöfn, náttúru- 
gripasöfn, Listasafn Íslands, Listasafn Finars Jónssonar, Ásgrímssafn og önnur 
listasöfn. 

d. Listir. Þjóðleikhús, leikfélög og aðra leiklistarstarfsemi, Sinfóníuhljómsveit Ís- 
lands og aðra tónlistarstarfsemi. Listsýningar og aðra listkynningu innan lands 
og utan. Listamannalaun. Menntamálaráð Íslands. Rithöfundasjóð Íslands, stuðn- 
ing við bókmenntir og útgáfustarfsemi. Kvikmyndir. 
Ríkisútvarp (hljóðvarp og sjónvarp). 
Höfundarétt. 
Mannanöfn, bæjanöfn, örnefni, íslenzka málnefnd. 

Félagsheimili og félagsheimilasjóð. 
Æskulýðsstarfsemi, Æsknlýðssamband Íslands, Ungmennafélag Íslands, íþróttir, 
Íþróttasamband Íslands, Íþróttasjóð. Aðra félagsstarfsemi á sviði menningarmála, 
þ. á m. Kvenfélagasamband Íslands. 

10. Vernd barna og ungmenna, Barnaverndarráð Íslands og barnaverndarnefndir. 
11. Náttúruvernd, minjar og þjóðgarða, aðra en Þingvelli. 
12. Fuglafriðun og fuglaveiðar. Dýravernd. Friðun hreindýra og eftirlit með þeim. 
13. Skemmtanaskatt, annað en innheimtu. 

Í sambandi við setningu reglugerðarinnar um Stjórnarráð Íslands var ákveðið, 
að engin breyting yrði á samstarfi einstakra ráðuneyta við þær erlendar stofnanir, 
sem bau hafa haft bein samskipti við. Í þessu felst, að því er menntamálaráðu- 
neytið varðar, að það fer með málefni, sem varða norræna og alþjóðlega sam- 
vinnu á sviði menningarmála, b. á m. Menningarsjóð Norðurlanda (Nordisk kultur- 
fond), Norrænu menningarmálanefndina (Nordisk kulturkommission). Norræna 
húsið í Reykjavík og aðrar samnorrænar menninsarstofnanir, Menningarmálaráð 
Evrópuráðsins (Couneil for Cultural Co-operation) os undirnefndir þess, Alþjóða- 
fræðslumálaskrifstofuna (International Bureau of Education) í Genf, Bernarsam- 
bandið, Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) o. fl., svo og fram- 
kvæmd menningarmálasamninga við önnur ríki. 

Í 7. gr. laga nr. 5 frá 10. apríl 1968, um ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda, 
segir svo m. a.: 

Fræðslumálaskrifstofan skal vera deild í menntamálaráðuneytinu, og falla jafn- 
framt úr gildi lög nr. 35/1930, um fræðslumálastjórn, og önnur ákvæði, sem brjóta 
kunna í bága við þetta. 

Fjármálaeftirlit skóla skal vera deild í menntamálaráðuneytinu, os breytast 
ákvæði TV. kafla lasa nr. 49/1967, um skólakostnað, í samræmi við bað, svo og 
önnur ákvæði. er brjóta kunna í bága við þetta. 

Íhróttafulltrti skal vera starfsmaðnr í menntamálaráðuneytinn og breytast í- 
bróttalög nr. 49/1956 til samræmis við það, svo og önnur ákvæði. er kunna að brjóta 
í bága við þetta. 

1. mgr. 28. gr. V. kafla laga nr. 29/1963, um almenningsbókasöfn, orðist svo: 
Menntamálaráðherra skipar hókafulltrúa ríkisins og skal hann vera starfsmaður 

menntamálaráðuneytisins. 

o
u
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Skipulagsbreytingar samkvæmt grein þessari skulu koma til framkvæmda, þeg- 

ar menntamálaráðherra ákveður. 

Samkvæmt ákvæðum í framangreindum lögum nr. 5/1968 var fjármálaeftirlit 

skóla sameinað menntamálaráðuneytinu frá 1. ágúst 1970 og stofnunin lögð niður. 

Með auglýsingu ráðuneytisins, dags. í dag, er ákveðið, að skipulagsbreytingar 

samkvæmt lögum nr. 5/1968 skuli nú koma til framkvæmda, að því er tekur til laga 

um fræðslumálastjórn nr. 35/1930, iþróttalaga nr. 49,/1956 og laga um almennings- 

bókasöfn nr. 29/1963. Sameinast fræðslumálaskrifstofan ráðuneytinu, og verður nú- 

verandi fræðslumálastjóri deildarstjóri fræðslumáladeildar. Íþróttafulltrúi og bóka- 

fulltrúi verða starfsmenn í ráðuneytinu. 

Í 23. gr. laga nr. 63 frá 12. maí 1970, um skipan opinberra framkvæmda, segir að 

framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins taki við starfsemi byggingadeildar 

menntamálaráðuneytisins. Í byggingadeild ráðuneytisins verður framvegis arkitekt 

og verkfræðingur, en byggingaeftirlit flytzt í hina nýju stofnun. 

Ráðuneytið hefur eftirlit með starfrækslu stofnana, sem undir það heyra, og eign- 

um á vegum þeirra stofnana. 

Hver deild hefur samstarf við aðrar deildir ráðuneytisins eftir því sem verk- 

efni gefa tilefni til, en við öll störf í ráðuneytinu ber að hafa ríkt í huga, að ráðu- 

neytið er ein heild og deildaskipting þess einungis vinnutilhögun, en ekki um að ræða 

sjálfstæðar einingar. 

Ráðuneytisstjóri stýrir ráðuneytinu undir yfirstjórn ráðherra, en starfsdeild 

stýrir deildarstjóri undir umsjón ráðuneytisstjóra. 

Deilda- og verkaskipting innan menntamálaráðuneytisins er í höfuðatriðum 

eins og segir hér á eftir: 

Menntamálaráðherra: Dr. Gylfi Þ. Gíslason. 

Ráðuneytisstjóri: Birgir Thorlacius. 

Deildir: 
A-deild. 

(Safna-, lista- og æskulýðsmáladeild). 

Deildarstjóri: 

Knútur Hallsson, sem jafnframt er skrifstofustjóri Í ráðuneytinu. 

Aðrir starfsmenn: 

Runólfur Þórarinsson, fulltrúi, Þorsteinn Einarsson, íþróttafulltrúi, Stefán 

Júlíusson, bókafulltrúi, Jónína Elíasdóttir, bókari. Æskulýðsfulltrúi. 

Verkefni: 

Höfundaréttur, Bernarsambandið. Lögfræðilegar álitsgerðir. Barnaverndarmál, þ. 

á m. Barnaverndarráð Íslands og barnaverndarnefndir. Skemmtanaskattur (annað 

en innheimta). Íþróttamál, þ. á m. Íþróttakennaraskóli Íslands, Íþróttasjóður, Íþrótta- 

samband Íslands. Æskulýðs- og tómstundastarfsemi, þ. á m. Æskulýðssamband Ís- 

lands, Ungmennafélag Íslands og önnur félagsstarfsemi á sviði menningarmála, þ. 

á m. Kvenfélagasamband Íslands. Launa-, kjara- og réttindamál. Þjóðleikhús, leik- 

félög og önnur leiklistarstarfsemi, Listsýningar og önnur listkynning, innan lands 

og utan. Menntamálaráð Íslands og menningarsjóður. Leiklistar-, sönglistar- og list- 

dansskólar. Mannanöfn, bæjanöfn, örnefni. Ríkisútvarp (hljóðvarp og sjónvarp). 

Sinfóníuhljómsveit Íslands. Tónlistarskólar og önnur tónlistarstarfsemi. Rithöf- 

undasjóður Íslands. Stuðningur við bókmenntir og útgáfustarfsemi. Listamanna- 

laun. Náttúruverndarmál, mengunarmál sem undir ráðuneytið falla, minjar og 

þjóðgarðar (aðrir en Þingvellir), þ. á m. Geysissvæðið í Haukadal og Skaftafell 
B 25
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í Öræfum. Fuglafriðun og fuglaveiðar, dýravernd, friðun hreindýra og eftirlit með 
þeim. Söfn, þ. á m. Landsbókasafn Íslands, Háskólabókasafn, almenningsbókasöfn, 
lestrarfélög, skólabókasöfn, Þjóðminjasafn, byggðasöfn, Þjóðskjalasafn, héraðsskjala- 
söfn, náttúrugripasöfn, Listasafn Íslands, Listasafn Einars Jónssonar, Ásgrímssafn 
og önnur listasöfn. 

B-deild. 
(Háskóla- og alþjóðadeild). 

Deildarstjóri: 

Árni Gunnarsson. 

Aðrir starfsmenn: 

Þórður Einarsson, fulltrúi. 

Verkefni: 

Málefni Háskóla Íslands, Kennaraháskóla Íslands svo og allra skóla á mennta- 
skólastigi. Tækniskóli Íslands. Vísindastarfsemi, fræðistörf og rannsóknastofnanir, 
þ. á m. Náttúrufræðistofnun Íslands, Tilraunastöð háskólans í meinafræði að Keld- 
um, Handritastofnun Íslands, Rannsóknaráð ríkisins og Vísindasjóður. Námsstyrkir, 
innlendir og erlendir, Lánasjóður ísl. námsmanna og námskynning. Norrænt og al- 
þjóðlegt menningarsamstarf, þ. á m. Menningarsjóður Norðurlanda (Nordisk kultur- 
fond), Norræna menningarmálanefndin (Nordisk kulturkommission), Norræna hús- 
ið í Reykjavík og aðrar samnorrænar menningarstofnanir, Menningarmálaráð Ev- 
rópuráðsins (Council for Cultural Co-operation) og undirnefndir þess, Albjóða- 
fræðslumálaskrifstofan (International Burean of Edueation) í Genf, Menningar- 
málastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO), svo og framkvæmd menningarmála- 
samninga við önnur ríki. Félagsheimili og félagsheimilasjóður. Íslenzk málnefnd. 

C-deild. 
(Skólarannsóknadeild). 

Deildarstjóri: 

Andri Ísaksson. 

Aðrir starfsmenn: 

Hörður Lárusson, fulltrúi, Málfríður Björnsdóttir, bókari. 
Verkefni: 

Rannsóknir á námi og kennslu. Tilraunastarfsemi í kennslumálum. Námsskrár- gerð og endurskoðun námsefnis. Ríkisútgáfa námsbóka. Gerð menntunaráætlunar. 
Rannsókn og stöðlun prófa. Námseftirlit og námsmat. Sérkennsla, sálfræðiþjónusta. 
Sérfræðilegar ráðleggingar og leiðbeiningar í skólastarfi, m. a. um serð stunda- 
skráa, skipun í bekkjardeildir, lengd námsstunda, fjölda nemenda í Þekkjardeild- 
um. Við undirbúning skólahúsnæðis skal haft samráð við skólarannsóknadeild, svo 
sem um gerð kennslustofa, kennsluáhöld, skólabókasöfn og hvað eina er lýtur að 
hinu innra starfi skólanna. 

D-deild. 
(Byggingadeild). 

Deildarstjóri: 

Guðmundur Þór Pálsson. 

Aðrir starfsmenn: 

Sigurbjörn Guðmundsson, verkfræðingur, Elísabet Waage, bókari.
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Verkefni: 

Deildin skal fylgjast með nýjungum heima og erlendis í gerð skólahúsa og bún- 

aði þeirra og stuðla að þróun skólabyggingamála á þann hátt að til heilla horfi um 

bætta náms- og kennsluaðstöðu og nýting fjármuna, sem til skólamannvirkja og 

búnaðar þeirra er varið. Deildin semur reglur (norm) um stærð skólamannvirkja, 

kennslustofa og annars skólarýmis og segir fyrir um gerð bygginga og efnisval og 

athugar og endurskoðar teikningar skólamannvirkja áður en ráðuneytið staðfestir 

þær. Hún skal vera með í ráðum um gerð samninga um bygging skólamannvirkja 

og um staðarval fyrir þau, bæði með tilliti til nemendaáætlunar, samgangna og annars 

þess, sem eðlilegt er að taka tillit til. Deildin starfar með fjármála- og áætlanadeild 

að gerð árlegrar framkvæmdaáætlunar og langtímaáætlunar um skólamannvirki. 

E-deild. 
(Fræðslumáladeild). 

Deildarstjóri: 

Helgi Elíasson, fræðslumálastjóri. 

Aðrir starfsmenn: 

Ólafur Haukur Árnason, fulltrúi, Sigurður Helgason, fulltrúi, Stefán Ól. Jóns- 

son, fulltrúi, Guðrún Jónsdóttir, bókari, Lára Í. Lárusdóttir, bókari, Guðrún Guðna- 

dóttir, ritari. 

Verkefni: 

Málefni, er varða skyldunámsskóla og forskóla, sem eigi hafa sérstaklega verið 

falin öðrum deildum. Skólastjóra- og kennararáðningar fyrir skyldunámsskóla og 

framhaldsdeildir. Prófverkefni, prófdómarar. Kennaranámskeið, orlof kennara og 

framhaldsnám. Heilsuvernd í skólum. Hjúkrunarskóli Íslands, Iðnfræðsla, iðnskólar. 

Hótel- og veilingaskóli Íslands. Stýrimannaskólar, vélskólar. Húsmæðrakennaraskóli 

Íslands, húsmæðraskólar. Verzlunarskólar. Myndlista- og handíðaskóli og aðrir mynd- 

listarskólar. Heyrnleysingjaskóli, blindrakennsla, kennsla afbrigðilegra nemenda. 

Fræðsla fullorðinna, námsflokkar. bréfaskólar, kvöldskólar, námskeið, sjónvarps- 08 

útvarpskennsla. Starfsfræðsla og leiðbeiningar um starfsval. 

F-deild. 
(Fjármála- og áætlanadeild). 

Deildarstjóri: 

Torfi Ásgeirsson. 

Aðrir starfsmenn: 

Indriði H. Þorláksson, fulltrúi, Sigurður Þorkelsson, fulltrúi, Örlygur Geirsson, 

fulltrúi, Þórdís Kristjánsdóttir, bókari, Guðrún Guðmundsdóttir, ritari. 

Verkefni: 

Áætlanagerð um rekstrar- og stofnkostnað skóla og annarra stofnana, sem undir 

ráðuneytið heyra, til notkunar við gerð fjárlagatillagna ráðuneytisins, og einnig gerð 

langtímaáætlunar um þörf fyrir skólamannvirki. Gerð árlegrar framkvæmdaáætlunar 

um skólabyggingar strax að samþykktum fjárlögum hverju sinni, innan ramma 

fjárveitinga í fjárlögum og/eða annarra lögheimilaðra fjárframlaga og framlaga 

mótaðila. Hagræn menntaáætlunargerð. Nemendafjöldaáætlun. Endurskoðun og úr- 

skurðun skólakostnaðarreikninga, bæði að því er varðar rekstrar- og stofnkostnað. 

Undirbúningur að samningagerð um stofnkostnaðarframkvæmdir.
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G-deild. 
(Greiðslu- og bókhaldsdeild). 

Deildarstjóri: 

Sigurður J. Briem. 

Aðrir starfsmenn: 

Knútur Þorsteinsson, fulltrúi, Dagbjört Aðalsteinsdóttir, bókari. 

Verkefni: 

Frá þessari deild fari allar greiðslur og greiðslufyrirmæli ráðuneytisins í hvaða 
formi sem er. Deildin annast bókhald og reikningsskil ráðuneytisins, sér um að ekki 
sé farið umfram fjárlagaheimildir í greiðslum, nema annarra fullgildra heimilda sé 
þá aflað, sér um að fullgildar heimildir séu fyrir hverri greiðslu og að þær séu í 
samræmi við lög, samninga, reikninga og áritanir þeirra, sem til þess hafa umboð 
að ákveða greiðslur. Deildin annast bókhald ráðuneytisins í því formi, að jafnan 
séu tiltækar upplýsingar um hvað hafi verið greitt til hvers eins og hvað sé ógreitt 
af heimiluðu fé. Bókhald og fylgiskjöl skulu vera í því formi og í þeirri röð og 
reglu, að dagleg endurskoðun ríkisendurskoðunar sé auðveld og skal endurskoðun 
fara fram jafnóðum. Deildin gerir yfirlitsskýrslur um framkvæmd samkvæmt fjár- 
lagaliðum ráðuneytisins og sér um að undirbúa svör við athugasemdum, sem fram 
kunna að koma frá Ríkisendurskoðun eða yfirskoðunarmönnum Alþingis. Deildin 
gerir greiðsluáætlun ráðuneytisins fyrir hvert ár þegar að samþykktum fjárlögum 
og sér um að fylgt sé samþykktum greiðsluáætlunum annarra deilda ráðuneytisins. 
Deildin skal annast reikningshald og reikningsskil sjóða, sem ráðuneytið hefur í 
sinni umsjá eða sjá um að reikningar séu samdir, endurskoðaðir og birtir, ef banka- 
stofnun hefur verið falið reikningshald. 

Almenn skrifstofa. 
Skjalavarzla: 

Valgerður Vilhjálmsdóttir, skjalavörður, Alice Boucher, bókari. 

Verkefni: 
Að halda bréfum, símskeytum og öðrum skjalagögnum, sem ráðuneytinu berast 

eða samritum af skjölum, sem það sendir, í röð og reglu og skrá þau samkvæmt 
skráningarkerfi ráðuneytisins, sbr. bókina „Skjalasafn menntamálaráðuneytisins“, 
annast að bréfa- og símskeytasamrit ráðuneytisins séu bundin inn árlega, annast 
eyðublaða- og sérprentanasafn, sjá um póstsendingar og sera skilagrein um burðar- 
gjöld. 

Vélritun: 
Kristín Hallgrímsdóttir, bókari, Björg Jónsdóttir, bókari. 

Verkefni: 
Að annast vélritun á íslenzku og erlendum málum eftir handriti eða hermi 

(diktafóni), semja og vélrita bréf um Ýmis efni, annast ljósritun, sjá um útvegun 
bréfsefna og eyðublaða o. fl. 

Símavarzla: 
Sóley Brynjólfsdóttir, varðstjóri, Guðrún Erlendsdóttir, símastúlka, Jóhanna 

Jóhannesdóttir, símastúlka. 

Verkefni: 
Símavarzla og upplýsingaþjónusta. 

Sendisveinar: 
Steinar Friðgeirsson, Jóhann Guðmundsson.
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Starfslið ráðuneytisins vinnur að verkefnum allra hinna ýmsu deilda eftir 

þörfum, auk þeirra sérverkefna, sem hverri deild eru ætluð, eftir því sem hentar 

heildarstarfinu og ráðuneytisstjóri ákveður. Hann getur fært verkefni milli deilda 

og fjölgað eða fækkað verkefnum einstakra deilda og starfsmanna eftir því sem 

hentar og sjálfur annazt að einhverju eða öllu leyti hver þau verkefni, sem hann 

ákveður. 

Ráðuneytisstjóri heldur svo oft sem hann telur þurfa fundi með deildarstjórum 

og/eða öðrum starfsmönnum um störf deilda og málefni, sem varða fleiri en eina 

deild eða eru stefnumótandi og kunna að skapa fordæmi. 

Afgreiðslur, sem ráðherra undirritar, undirritar ráðuneytisstjóri með honum, 

en aðrar afgreiðslur skulu undirritaðar af ráðuneytisstjóra og meðundirritaðar af 

hlutaðeigandi deildarstjóra eða þeim starfsmanni öðrum, er afgreiðslu málsins hefur 

annazt. Öll bréf skulu merkt upphafsstöfum þeirra, sem hafa samið þau og vélritað, 

svo og tilvísun í skjalasafn ráðuneytisins. 

Í menntamálaráðuneytinu, 7. maí 1971. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius. 

10. maí 1971. Nr. 80. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 5 8. janúar 1970 um breytingu á hafnarreglugerð 

fyrir Siglufjarðarkaupstað, nr. 111 10. ágúst 1956. 

1. gr. 

Hafnargjöld samkvæmt reglugerðinni, þ. e. lestagjöld skv. VII. kafla, bryggju- 

gjöld skv. VINI. kafla og vörugjöld skv. IX. kafla (vörugjaldskrá) hækka um 17% 

(seytján af hundraði). 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 48 29. apríl 1967, stað- 

festist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngnráðuneytið, 10. maí 1971. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Kristinn Gunnarsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Vestmannaevjahöfn, 

nr. 46 19. febrúar 1970. 

1. gr. 
Hafnargjöld samkvæmt VI. kafla reglugerðarinnar hækka um 17% (seytján af 

hundraði). 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 48 29. apríl 1967, stað- 
festist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 10. maí 1971. 

Ingólfur Jónsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 82. 10. maí 1971. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 129 26. apríl 1966 um breytingu á hafnar- 
reglugerð fyrir Breiðdalsvíkurhöfn, nr. 4 3. janúar 1945, 

sbr. reglugerð nr. 119 30. júlí 1957. 

1. gr. 
Hafnargjöld samkvæmt fyrstnefndri reglugerð, nr. 129 26. apríl 1966, hækka um 

17% (seytján af hundraði). 

9 gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 48 29. apríl 1967, stað- 
festist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 10. maí 1971. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Kristinn Gunnarsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Eskifjarðarkauptún, 

nr. 303 21. nóvember 1969. 

1. gr. 

Hafnargjöld samkvæmt VII. kafla reglugerðarinnar hækka um 17% (seytján 

af hundraði). 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 48 29. april 1967, stað- 

festist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 10. maí 1971. 

Ingólfur Jónsson. Sr 

Kristinn Gunnarsson. 

19. apríl 1971. . Nr. 84. 
AUGLÝSING 

um útgáfu 5000 króna seðils, samkvæmt lögum um Seðlabanka Íslands 

og lögum um gjaldmiðil Íslands. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 10 frá 29. marz 1961 um Seðlabanka Íslands og 

í lögum um gjaldmiðil Íslands nr. 22 frá 23. apríl 1968, mun Seðlabankinn hinn 30. 

apríl n. k. gefa út 5000 króna seðil með svofelldri gerð: 

Stærð seðilsins er 160X70 mm og er aðallitur hans brúnn. 

Efst á framhlið seðilsins fyrir miðju er prentað: „Seðlabanki Íslands“, en þar 

fyrir neðan er prentað í tveim línum „Fimm þúsund krónur“ og þar undir í einni 

línu „Samkvæmt lögum nr. 10 29. marz 1961“. Fyrir neðan koma undirskriftir 

tveggja af þrem bankastjórum Seðlabankans. Talan 5000 er prentuð í bæði efri horn 

seðilsins og í neðra hægra horn hans. Númer hvers seðils er skráð vinstra megin 

ofan til og hægra megin neðan til, en fyrir framan hvort númer er skráð G. Til 

vinstri á framhlið er brjóstmynd af Einari Benediktssyni, skáldi, og er nafn hans 

prentað smáu letri hægra megin við hana. Fyrir miðju er mynd af rafstöðinni við 

Írafoss, en á hægri hlið seðilsins er vatnsmerki með mynd Sveins Björnssonar, for- 

seta. 

Málmþráður gengur lóðréttur í gegnum seðilinn til vinstri við miðju framhliðar 

hans. 
Á bakhlið seðilsins er mynd af Dettifossi, auk þess sem talan 5000 er skráð í 

efra vinstra horn og neðra hægra horn hans. 

Þetta er almenningi gert kunnugt hér með. 

Viðskiptaráðuneytið, 19. april 1971. 

Gylfi Þ. Gíslason.  
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REGLUGERÐ 

um Hitaveitu Sauðárkróks. 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

Gildissvið. 

1. gr. 
Reglugerð þessi gildir um allar vatnshitalagnir í lögsagnarumdæmi Sauðár- 

krókskaupstaðar, nema annað sé tekið fram hér á eftir. 

Stjórn Hitaveitu. 

2. gr. 
Bæjarstjórn hefur á hendi yfirstjórn og rekstur hitaveitunnar og ber ábyrgð á 

skuldbindingum hennar. 
Skrifstofa bæjarins sér um skrifstofuhald, fjármál og reikningsskil veitunnar. 
Reikningsár veitunnar er almanaksárið og skulu reikningar endurskoðaðir á sama 

hátt og reikningar bæjarsjóðs og fylgja þeim ár hvert. 
Bæjarstjórn kýs á fyrsta fundi sínum í júní ár hvert þrjá menn í hitaveitunefnd 

og þrjá til vara. Nefndin skiptir sjálf með sér verkum. 
Hitaveitunefnd hefur á hendi eftirlit með rekstri og framkvæmdum veitunnar. 
Hitaveitunefnd semur áætlun um tekjur og gjöld hennar og gerir áætlun um fram- 

kvæmdir og viðhald og leggur fyrir bæjarstjórn til fullnaðar afgreiðslu. 
Bæjarstjórn skipar hitaveitustjóra og aðra fasta starfsmenn eftir tillögum hita- 

veitunefndar og setur þeim erindisbréf, þar sem verksvið þeirra er ákveðið. Hita- 
veitustjóri sér um daglegan rekstur og framkvæmdir veitunnar í samræmi við sam- 
Þykktir hitaveitunefndar og bæjarstjórnar. 

Einkaleyfi Hitaveitu. 

3. gr. 
Hitaveita Sauðárkróks hefur einkaleyfi á dreifingu og sölu á heitu vatni innan 

lögsagnarumdæmis Sauðárkróks. 
Bæjarstjórn getur þó heimilað einstaklingum og félögum að annast fjarhitun 

á tilleknum svæðum undir yfirstjórn hitaveitunnar. 

Utanhússlagnir. 

4. gr. 
Bæjarstjórn (hitaveitunefnd) lætur leggja allar utanhússlagnir: Aðalæðar, dreifi- 

æðar og heimæðar inn í hús. 

ð. 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- 
veilunefnd þá ákveðið, að húsið skuli ekki tengt við hitaveitukerfið. 

6. gr. 
Hitaveitan hefur eignarrétt og viðhaldsskyldu á dreifilæðum sínum og heimæð- 

um svo og rennslishemli inn að stofnhana húsveitunnar.
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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 hitaveitunefndar. 

8. gr. 

Réttur húseiganda til afnota af hitaveituvatni skuldbindur ekki hitaveituna til 

þess að tryggja, að þrýstingur 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 

annars 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 (húsveitna), er um getur Í Í. 

gr., eða breytingu 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. 
Hitaveitunni ber þó ekki skylda til þess að leggja heimtaugar meðan frost er 

í jörð eða á tímabilinu frá 1. okt. til 1. júní. 
Umsókn á að fylgja uppdráttur af lögninni í þríriti. 

Uppdrættir. 

12. gr. 

Uppdráttur skal gerður af sérmenntuðum verkfræðingi, tæknifræðingi eða pipu- 

lagningarmeistara, 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. 

13. gr. 

Uppdrættir skulu vera skýrir og greinilegir og gerðir á haldgóðan pappír og 

þannig frá gengið, að ekki máist drættir eða letur við geymslu. Stærð þeirra skal 

vera DIN A? (42.0 X 59.4 em) eða stærri samkv. þeim stöðlum. 

Lagnir skulu sýndar með rúmteikningum með jöfnum einingum á ásum Í 

mælikvarða 1:50 eða 1:100 en grunnmyndir í mælikvarða 1:100 eða 1:50. Sérteikn- 

ingar 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 hit- 

unarherbergi. Nota skal tákn þau, sem sýnd eru í 20. gr. 
B 26
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Tilgreina skal í metrakerfi stærðir á hitunartækjum, pípum, opnum og loft- 
ristum 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 hita- 

veitustjóri krafizt þess, að þeir séu gerðir, eftir því sem nauðsynlegt er, og ber hús- 
eigandi allan kostnað af því. 

Samþykkt uppdrátta. 

15. gr. 
Þegar hitaveitustjóri hefur samþykkt uppdrátt að húsveitu, skal hann árita 3 

eintök hans, tvö eintök skal varðveita í skjalasafni Sauðárkrókskaupstaðar, en hið 
þriðja skal afhent umsækjanda. 

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 

viðkomandi verk, eða kerfi sé rétt útreiknað. 

16. gr. 
Bæjarstjórn Sauðárkróks löggildir menn, er hún telur hæfa til þess að annast 

pipulagningavinnu við veituna, og skulu þeir í starfi sínu fara eftir reglum, er 
bæjarstjórn setur. Mega engir aðrir en Þeir, sem hafa fengið slíka löggildingu, taka 
að sér pípulagnir 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 hitaveilustjóra 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 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 

(húsveitur) 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. 

18. gr. 
Hitaveitustjóri og eftirlitsmaður hans skulu 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. 

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.
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Viðurlög við brotum. 

21. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt 
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 sjóði hitaveitunnar en innheimta 
síðan hjá aðila með lögtaki, ef þörf krefur. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Sauðárkróks, 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, 5. maí 1971. 

Emil Jónsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Nr. 86. 5. maí 1971. 

GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Sauðárkróks. 

1 KAFLI 

1. gr. 
Hitaveita Sauðárkróks selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem 

gerð hafa verið eða verða gerð í lögsagnarumdæmi Sauðárkróks og Skarðshrepps 
eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari sbr. reglugerð staðfestri 5. maí 
1971 um hitaveitu og hitalagnir á Sauðárkróki. 

2. gr. 
Hitaveita Sauðárkróks lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar 

hennar í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu. Hitaveitan lætur 
setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis og miðast 
gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á. 
Hitaveitan ræður gerð hemils og sér um viðhald og endurnýjun hans. 

3. 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 
sinmi á ári og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir 1. 
sept. ár hvert. 

Hámarksstilling hemils gildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni hluta úr 
ári. 

Minnsta sala gegnum hemil skal vera 1 mín. líter. Selt vatnsmagn standi ávallt 
á heilum eða hálfum mín. líter.
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IH. KAFLI 

4. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

Vatnsgjald er kr. 200.00 á mánuði fyrir hvern mínútultr. í hámarksstillingu 

hemils. 
5. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð og skulu þau greið- 

ast til skrifstofu Sauðárkrókskaupstaðar. Gjalddagi er við framvísun reiknings eða 

tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu 

greidd innan 10 daga frá gjalddaga. 

III. KAFLI 

6. gr. 

Heimæðagjald Hitaveitu Sauðárkróks skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss (utanm.) Heimæðagjald: 

400— 2.000 mö 10.000.00 kr. Í. 400 mö 8.00 kr./mð þar yfir 

9.000— 6.000 m3 = 22.800.00 kr. f. 2.000 mö 6.80 kr./m? þar yfir 

6.000—10.000 mö 50.000.00 kr. f. 6.000 mð 6.00 kr./m3 þar wfir 

Meira en 10.000 mð = 74.000.00 kr. f. 10.000 mö 5.20 kr./mð þar yfir 

| 
| 

7. gr . gr. 

Gjöld samkv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 1. febr. 1971. Er 

hitaveitunefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri 

vísitölu verða. 

IV. KAFLI 

8. gr. 

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, og er þá hitaveitu- 

nefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju tilviki með hlið- 

sjón af gjaldskrá þessari. 
9. gr. 

Öll gjöld skv. gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

10. gr. 

Hitaveita Sauðárkróks hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi 

eða íbúð 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. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Sauðárkróks skal hvenær sem er frjáls aðgangur að 

öllum hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafar- 

laust 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. april 1967, til 

þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 5. maí 1971. 

Emil Jónsson. Sn 
Hjálmar Vilhjálmsson.
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REGLUGERÐ 

um eyðingu svartbaks með fenemali. 

1. gr. 
Umráðendum friðlýsts æðarvarps skal heimilt að nota fenemal (phenemalum) 

til eyðingar svartbaki í varplöndum á tímabilinu frá 15. maí til 1. júlí árið 1971. 

2. gr. 
Fenemal skal látið í egg um gat, sem gera skal á hlið þess. Í hvert egg skal láta 

einn skammt af efninu, og skal því hrært saman við innihald eggsins, t. d. með 
fjöðurstaf. 

Mönnum ber að forðast að láta efnið koma við sig, en fari svo, skulu þeir þvo 
sér vandlega á eftir. 

Stranglega er bannað að setja fenemal í annað en egg. 

3. gr. 
Egg, sem fenemal hefur verið sett í, skulu lögð í varplönd, þar sem svartbaks 

er helzt von, og snúi rofna hliðin upp. Svartbak eða aðra fugla (hrafn, kjóa), sem 
kunna að drepast af áti slíkra eggja, skal srafa tafarlaust, þar sem þeir finnast, og 
varast ber að snerta þá berum höndum. 

Stranglega er bannað að leggja egg, sem fenemal hefur verið sett í, utan varp- 
landa, t. d. í fjörur eða kringum fiskvinnslustöðvar, sorphauga og sláturhús. 

4. gr. 
Staðir þeir, þar sem eggjum, sem fenemal hefur verið selt í, er komið fyrir, 

skulu vel auðkenndir, svo að þeim, er um þá kunna að, eiga leið, verði augljóst, að 
þar er von slíkra eggja, svo og fugla, sem drepizt hafa af áti þeirra. Sérstaklega skal 
þess gætt, að fólki, sem hirðir æðarvarp, sé kunnugt, hvar slíkum eggjum hefur 
verið komið fyrir. 

. 5. gr. 
Utlát fenemals til eyðingar svartbaki (sbr. 1. gr.) annast Lyfjaverzlun ríkisins 

gegn skriflegri beiðni umráðamanns æðarvarps, og skal beiðninni fylgja vottorð 
frá hlutaðeigandi sýslumanni um, að leyfisbeiðandi sé eigandi eða umráðamaður 
friðlýsts æðarvarps. 

Mönnum ber að gæta sérstakrar varúðar um meðferð fenemalsins, því að það 
er hættulegt mönnum og dýrum. . 

Fenemal skal afgreitt í skömmtum, 2 g í hverjum skammti. Hver eigandi eða 
umráðamaður æðarvarps skal eiga þess kost að fá allt að 100 skammta af femali á 
ári hverju. 

- 6. gr. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum frá 2500—25 000.00 

krónum. 

7. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 25. gr. laga nr. 33/1966. Öðlast hún 

Þegar gildi og gildir til 1. júlí 1972 og birtist hér með til leiðbeiningar öllum þeim, 
er hlut eiga að máli. 

Menntamálaráðuneytið, 11. maí 1971. 

Gylfi Þ. Gíslason. 0 
Birgir Thorlacius.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Björgunar- og sjúkrasjóð Breiða- 
fjarðar, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 21. maí 1971. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Björgunar- og sjúkrasjóð Breiðafjarðar. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af Þorbirni Jónssyni og eiginkonu hans, Svanhildi Jó- 

hannsdóttur, Mímisvegi 2, Reykjavík. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 50 000.00, sem fyrrnefnd hjón gáfu 24. april 1954, auk 

gjafa og framlaga frá ýmsum aðilum, þannig að sjóðurinn nemur ásamt vöxtum 
pr. 31. desember 1970 kr. 2622 347.51. Er gjöf hjónanna innt af hendi í þeirri von, 
að Breiðfirðingar finni nauðsyn þess, að slíkur sjóður sé til, og reyni að efla hann 

á allan hátt. 

3. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að stuðla að því, að Breiðfirðingar eigi jafnan aðgang að 

hinum fullkomnustu björgunartækjum, sem kostur er á, á hverjum tíma og örugga 

aðstöðu til hjálpar og hjúkrunar sjúkum og öldruðum við Breiðafjörð. 

4. gr. 
Stjórninni er heimilt að verja fé sjóðsins á hvern þann hátt, er hún telur bezt 

henta til að ná framangreindum tilgangi, m. a. skal heimilt að kaupa björgunartæki, 

eitt eða fleiri, í samvinnu við aðra, svo sem Slysavarnafélag Íslands og landhelgis- 
gæzlu. ' 

ð. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð 5 mönnum og sé sýslumaður Snæfellsnessýslu for- 

maður stjórnarinnar. Hinir 4 stjórnendur skulu vera sýslunefndarmenn eftirtal- 

inna sveitarfélaga, einn frá hverjum stað: a) Ólafsvík, b) Hellissandi, e) Grundar- 
firði, d) Stykkishólmi. Að auki er Guðlaugur Þorláksson, skrifstofustjóri, Víðimel 27, 
Reykjavík, sjálfkjörinn í stjórnina, eða annar maður, er skrifstofa hans velur. 

Gg uu 
Sjóðnum skal afla tekna á hvern þann hátt, sem stjórn hans telur heppilegast, 

en andvirði hans má verja skv. ákvæðum 4. gr. Þó skal aldrei skerða höfuðstól meir: 

en svo, að hann nemi fullum 2 milljónum króna. 

7. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Skulu reikningar hans færðir í gerðabók 

og endurskoðaðir af kjörnum sýsluendurskoðendum Snæfellinga árlega. Jafnframt 
skal sjóðsstjórnin gera syslunefnd grein fyrir störfum sínum og ákvörðunum á aðal- 
fundi sýslunefndar ár hvert.
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8. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og hún birt í 

B-deild Stjórnartíðinda. 

9. gr. 
Með skipulagsskrá þessari er felld úr gildi skipulagsskrá fyrir Björgunarskútu- 

sjóð Breiðafjarðar frá 23. júní 1954. 

Reykjavík, 4. maí 1971. 

Þorbjörn Jónsson 

Nr. 89. 25. maí 1971. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 202 19. nóvember 1959, um takmörkun leigubifreiða 

í Reykjavík og ráðstöfun atvinnuleyvfa, sbr. reglugerð nr. 27 28. marz 1962 og 

reglugerð nr. 110 1. júlí 1963, um breytingar á fyrstnefndri reglugerð. 

1. gr. 
1. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 
Tala allt að 8 farþega leigubifreiða skal, á meðan bæjarstjórn Kópavogskaup- 

staðar og hreppsnefnd Seltjarnarneshrepps ekki leyfa fólksbifreiðastöðvar, hvor í 
sínu lögsagnarumdæmi, fyrir aðrar bifreiðar en frá bifreiðastöðvum í Reykjavík, 
miðuð við íbúatölu á félagssvæði Bifreiðastjórafélagsins Frama, Reykjavík, þannig, 
að ein Þifreið komi á hverja 170 íbúa, sem þar eiga lögheimili samkvæmt nýjustu 
skýrslum Hagstofu Íslands. 

Félagssvæði samkvæmt 1. málsgrein telst Reykjavík, Kópavogskaupstaður og 
Seltjarnarneshreppur. 

Meðan leigubifreiðar eru fleiri en sem svarar einni á hverja 170 íbúa, skal ekki 
veita nema fjórða hvert þeirra atvinnuleyfa sem losna. 

Þegar rétt hlutföll samkvæmt framansögðu eru fengin milli tölu leigubifreiða 
og íbúatölu, skal veita, vegna fólksfjölgunar, eitt atvinnuleyfi fyrir hverja 170 íbúa 
og eitt atvinnuleyfi fyrir hvert atvinnuleyfi, sem losnar. 

Atvinnuleyfi skulu að jafnaði veitt frá og með 1. október ár hvert, ef veita skal 
þau samkvæmt framansögðu. 

(e
s lr
 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 36 9. maí 1970, um leigubifreiðar, 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi 
reglugerð nr. 27 28. marz 1962. 

Samgönguráðuneytið, 25. maí 1971. 

Ingólfur Jónsson. ÍR 

Kristinn Gunnarsson.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu á aðalskipulagsuppdrætti af Hveragerði í Árnessýslu. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964, hefur ráðuneytið hinn 18. maí 1971 

staðfest aðalskipulagsuppdrátt af Hveragerði í Árnessýslu. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og 

hefur verið samþykktur af hreppsnefnd Hveragerðishrepps og skipulagsstjórn rík- 

isins. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. maí 1971. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. nn 

Hallgrímur Dalberg. 

26. maí 1971. 
Nr. 91. 

REGLUGERÐ 

fyrir Vatnsveitu Borgarness. 

1. gr. 

Reglugerð þessi gildir um allt lögsagnarumdæmi Borgarneshrepps, nema annað 

sé tekið fram hér á eftir. 

2. gr. 

Hreppsnefnd Borgarneshrepps fer með stjórn vatnsveitunnar, sem er eign Borg- 

arneshrepps. Hreppsnefndin skipar vatnsveitustjóra, sem annast daglegan rekstur 

vatnsveitunnar, svo og aðra starfsmenn eftir því, sem þörf krefur. 

3. gr. 

Vatnsveitan hefur einkasölu á vatni á svæði því, sem vatnsveitan nær yfir og 

hún getur fullnægt, svo og til hafnarinnar. 

4. gr. 

Vatnsveitan lætur leggja vatnsleiðslur, aðalæðar og götuæðar um hreppinn. 

5. gr. 

Hver sá, sem húseign á við götu eða veg, sem vatnsæð liggur í, á rétt á að tengja 

vatnsæð frá henni á eigin kostnað við húsið, enda sé það reist með samþykki bygs- 

ingarnefndar og vatnið ætlað til heimilisþarfa. Vatnsnot til annarra þarfa skulu að 

jafnaði leyfð með nánari fyrirmælum og skilyrðum, sem vatnsveitan setur hverju 

sinni. Vélar og tæki þau, er nota vatn, önnur en heimilistæki, má ekki tengja við 

hús eða heimæðar, nema að fengnu leyfi vatnsveitunnar. Einnig getur vatnsveitan 

fyrirskipað breytingar á eldri tækjum og vélum, ef nauðsyn krefur. Réttur húseig- 

anda til vatnsnota, skuldbindur ekki vatnsveituna til þess að tryggja, að þrýstingur 

í götuæðum sé ávallt nægjanlegur. Ef sýnt þykir, að götuæðar þær, sem fyrir eru, 

geti eigi séð atvinnufyrirtæki eða öðrum, sem óska eftir vatni til annarra þarfa en 

heimilis, fyrir nægilegu vatni, er notanda skylt að greiða kostnað við nauðsynlegar 

úrbætur eftir úrskurð vatnsveitunnar. Ef óskað er eftir vatnsnotum utan þess svæðis, 

sem vatnsveitan nær til og hefur verið tekið til skipulags og byggingar, getur vatns- 
B27a“
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veitan sett það skilyrði fyrir lögn vatnsæðar, að tryggt sé, að kostnaður við lögnina 
fáist endurgreiddur annað hvort með beinni þátttöku notanda eða með því að gjöld 
fyrir vatnsnotkun verði ákveðin með hliðsjón af kostnaðinum. Vatnsveitan gelur 
einnig ákveðið, að notendur, er síðar bætast við, beri hluta af stofnkostnaði við lögn- 
ina. Vatnsveitan hefur eignarétt og viðhaldsskyldu á dreifiæðum, enda þótt húseig- 
endur hafi í upphafi borið að einhverju leyli eða öllu leyti þann kostnað er af lögn- 
inni leiddi, nema öðruvísi verði um samið. Vatnsveitan skal á eigin kostnað koma 
fyrir brunahönum í samráði við slökkviliðsstjóra. 

6. gr. 
Sá er óskar að leggja vatnsveituæð að húsi sinu, leggja nýlagnir, gera breyting- 

ar eða viðbætur við eldri vatnslagnir, skal með nægjanlegum fyrirvara fá til þess 
leyfi hjá vatnsveitunni. Umsóknir skulu skrifaðar á eyðublöð, sem vatnsveitan 
lætur í té og skulu þær undirritaðar af eiganda hússins eða fullgildum umboðs- 
manni hans, ásamt pípulagningameistara þeim, sem verkið á að annast. Með um- 
sókninni fylgi uppdráttur að vatnslögninni í tvíriti. Uppdráttur þessi skal gerður af 
manni með tækniþekkingu á sviði vatnslagna og sem til þess hefur hlotið löggild- 
ingu vatnsveitunnar. Sá, sem uppdrátt gerir, ber ábyrgð á, að hann sé í samræmi 
við reglugerð þessa og brjóti ekki í bága við byggingarsamþykkt eða aðrar sam- 
þykktir um þessi mál, sem í gildi eru í Borgarnesi. 

7. gr. 
Uppdrættir skulu gerðir á haldgóðan, óstökkan pappír og þannig frá þeim gengið, 

að ekki máist drættir eða letur við geymslu. Stærð þeirra skal vera 42.0 XX 594 
em eða 49.4 > 84.0 em. 

Standi sérstaklega á, getur vatnsveitan leyft að sera uppdrættina á stærri blöð 
í DIN broti. Nota skal mælikvarða 1:100 og 1:50, og ef sýna þarf smáatriði 1:10 og 
1:20. Uppdrættir skulu sýna allar lagnir utanhúss sem innan, bæði í grunnmynd og 
rúmmynd. Þá skal einnig gera afstöðumynd, sem sýni málsetta legu heimæðar frá 
húsvegg að tengistöð við vatnsveituæð. Uppdrátturinn skal sýna serð og stærð allra 
vatnsleiðslna, loka og krana, svo og annarra Þeirra atriða, sem málið snerta. Nota skal 
tákn þau, sem algeng eru í vatnslögnum. Vatnsveitan getur krafizt útreikninga á 
vatnslögninni, ef ástæða þykir til. Ef uppdrættir eru ekki til af gömlum vatnslögn- 
um, sem breyta á, getur vatnsveitan krafizt þess, að þeir séu gerðir og ber húseig- 
andi allan kostnað af því. Þegar vatnsveitan hefur samþykkt uppdrátt, skal á hann 
færð áritun um það og annað eintak hans skal síðan geymt í skjalasafni vatns- 
veitunnar. 

8. gr. 
Pípulagningameistarar, löggiltir af vatnsveitunni, hafa einir rétt til þess að ann- 

ast vatnslagnir og gildir það um nýlagnir jafnt sem viðbætur við eða breytingar á 
eldri vatnslögnum. Þeir bera ábyrgð á, að allar lagnir séu í samræmi við samþykkt 
þessa, nánari fyrirmæli, sem kunna að verða sett og samþykktan uppdrátt. Ef pípu- 
lagningameistari brýtur í bága við fyrirmæli samþykkta þessara eða reglna, settra 
samkvæmt þeim, eða brot er framið af starfsmönnum, sem hann ber ábyrgð á, 
setur vatnsveitan veitt honum áminningu. Enn fremur má hún svipta hann lög- 
gildingu, ef um miklar sakir er að ræða eða ítrekað brot. 

9. gr. 
Pípulagningameistari sá, sem verkið annast, staðfestir áður en verkið hefst, með 

undirskrift sinni, að hann hafi tekið verkið að sér og sé ábyrgur fyrir því, að það 
sé unnið eftir settum reglum. Sé skipt um pípulagningameistara á meðan á verki
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stendur, ber að tilkynna það vatnsveitunni. Skal pípulagningarmeistari sá, sem við 

tekur, gefa yfirlýsingu um, hversu miklum hluta verksins sé þegar lokið, og er honum 

eigi heimilt að halda áfram verkinu fyrr en hann hefur með undirskrift sinni tekið 

ábyrgð á verkinu. 

10. gr. 

Uppdráttur áritaður af vatnsveitunni skal ávallt vera á vinnustað. Með áritun 

tekur vatnsveitan enga ábyrgð á því, að hægt sé að framkvæma verkið vegna leiðslna 

eða annars, sem kann að vera því til fyrirstöðu. 

11. gr. 

Vatnsveitan skal hafa eftirlit með því, að nýlagnir séu Í samræmi við samþykkt- 

an uppdrátt og samþykkt þessa. Engar vatnspípur má hylja, fyrr en þær hafa verið 

viðurkenndar af vatnsveitunni. Vatnsveitan hefur rétt til þess að láta þrýstiprófa 

vatnslagnir á kostnað húseiganda, og sé það gert, skal pípulagningameistari sá, sem 

ábyrgð ber á verkinu, vera viðstaddur og aðstoða starfsmenn vatnsveitunnar við 

prófunina. 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 vera. 

12. gr. 

Allar leiðslur frá vatnsveituæðum að húsi og í því eru eign húseiganda, og ber 

hann kostnað af lögn þeirra og viðhaldi, nema vatnsveitan ákveði annað. Vatnsveitan 

getur ákveðið, að heimæðar eða hluti þeirra, skuli lagðar af starfsmönnum hennar. 

Af jafnaði fær hvert hús leyfi fyrir einni heimæð. Óski húseigandi eftir fleiri 

heimæðum, ber honum að sækja sérstaklega um það til vatnsveitunnar. Óheimilt er 

að tengja sama vatnslagnakerfi við tvær heimæðar. Vatnsveitan getur ákveðið, að 

fleiri en eitt hús, séu tengd sömu heimæð og gefur þá fyrirmæli um vidd og legu æð- 

arinnar. Hún getur ákveðið, hvernig skipt skuli kostnaði við slíkar framkvæmdir, 

ef aðilar verða ekki ásáttir um slíkt. Starfsmenn vatnsveitunnar skulu ætið sjá um 

tengingu heimæða við vatnsveituæð, en eigandi heimæðarinnar skal greiða sérstakt 

gjald áður, stofngjald, sem hreppurinn ákveður. Því aðeins er heimilt að tengja 

heimæðar við hús, að þau séu fokheld og upphituð, eða á fullnægjandi hátt fyrir- 

byggt, að ekki frjósi í vatnspípunum. Húseiganda ber skylda til að halda við vatns- 

lögnum sínum á eigin kostnað og láta gera við leka, þegar er hans verður vart. Vatns- 

veitan getur, ef hún telur brýna þörf á, lagt fyrir húseiganda, að endurnýja valns- 

lagnir sínar að nokkru eða öllu leyti. Vanræki húseigandi viðhald á vatnslögnum, 

er vatnsveitunni heimilt að annast viðgerð á kostnað hans. 

13. gr. 

Skylt er mönnum að hlíta því, að vatnsæðar séu lagðar um eignarland þeirra 

eða umráðasvæði og fram fari á þeim nauðsynlegt viðhald. Um bætur fyrir slíkt fer 

samkvæmt ákvæðum vatnalaga. 

14. gr. 

Eftirlitsmönnum vatnsveitunnar er heimilt að fara um hús og lóðir vatnsnot- 

enda til eftirlits með vatnslögnum og skal húseigendum skylt að gefa upplýsingar 

m. a. um vatnsnotkun og fl. þ. h., eftir því sem óskað er. Starfsmönnum vatnsveil- 

unnar ber að sýna fyllstu kurteisi við störf sín. 

15. gr. 

Vatnsveitan hefur rétt til að taka úr sambandi ónotaðar vatnsæðar í eigu ein- 

staklinga, sé eigi gert sennilegt, að þær verði teknar úr notkun innan skamms tíma. 

Kostnað er af þessu leiðir greiðir eigandi,
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16. gr. 
Vatnsveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrartrufl- 

unum, sem verða vegna vinnu við æðar vatnsveitunnar eða af öðrum ástæðum. Ef 
eldsvoða ber að höndum hafa slökkvilið, lögregla og starfsmenn vatnsveitunnar 
heimild til þess að gera hverjar þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar mega teljast, 
hvort heldur á vatnsæðum í einkaeign eða eign vatnsveitunnar. 

17. gr. 
Til þess að standa straum af kostnaði við vatnsveituna skal innheimta vatns- 

skatt af húseignum, sem um ræðir í 2. málsgrein og skal skatturinn miðaður við 
ákveðinn hundraðshluta af fasteignamatsverði húseignar eftir ákvörðun hrepps- 
nefndar hverju sinni. Vatnsskatt skal innheimta af öllum húsum í lögsagnarum- 
dæmi hreppsins, sem standa við götu eða opin svæði og vatn er lagt í. 

Nú er hús, sem greiða ber af vatnsskatt, ekki virt fasteignamatsvirðingu og 
ákveður þá vatnsveitan skattinn. 

Aukavatnsskatt skal leggja á verksmiðjur, baðhús, iðnaðarfyrirtæki og önnur 
atvinnufyrirtæki, sem nota vatn til annars en heimilisþarfa. Aukavatnsskatt skal að 
jafnaði greiða samkvæmt mældri notkun og ákveður hreppsnefnd gjald fyrir hvern 
(rúmmetra) mö. 

Nú er vatn notað án mælis, þar sem svo hagar til, og skal þá vatnsveitan ákveða 
aukavatnsskatt samkvæmt áætlaðri notkun. Nú sættir húseigandi eða vatnsnotandi 
sig ekki við ákvörðun vatnsveitunnar á aukavatnsskatti og getur hann þá krafizt 
þess, að vatnsnotkun hans verði mæld um eins mánaðar skeið eftir vali vatnsveit- 
unnar og verður aukavatnsskattur þess árs, þá ákveðinn hlutfallslega við útkomu 
þeirrar mælingar. 

Stofngjald fyrir tengingu heimæðar, sbr. 19. gr, ákveður hreppsnefnd hverju 
sinni. 

18. gr. 
Vatnsskattur fellur í gjalddaga 1. júlí ár hvert og ber að greiða skattinn til skrif- 

stofu hreppsins. Þar sem aukavatnsskattur er greiddur, er heimilt að greiða skattinn 
á 4 gjalddögum, í lok hvers ársfjórðungs eftir nánari ákvörðun sveitarstjóra. Vatns- 
skatt má taka lögtaki og er hann tryggður með lögveðsrétti í eigninni næstu tvö ár 
eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. 

19. 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 vatnsmælis, varðar það refsingu samkvæmt almennum 
hegningarlögum. Vatnslögn innanhúss á jafnan að vera þannig háttað, að hægt sé að 
nota einn mæli fyrir hvert innanhúskerfi. Verði vatnsmæli ekki komið fyrir án 
breytinga á vatnslögn, er húseiganda skylt að láta breyta lögninni á sinn kostnað. 
Vatnsveitan ákveður stærð og gerð mælis í samræmi við vatnsnotkun á hverjum 
stað. Húseiganda ber að tilkynna vatnsveitunni tafarlaust bilanir á vatnsmæli, er 
hann kann að verða var við. 

20. gr. 
Verði vatnsnotandi uppvís að óhóflegri notkun vatns eða hlíti ekki fyrirmæl- 

um vafnsveitunnar um viðhald eða breytingu á vatnsæðum, hefur vatnsveitan rétt 
til að loka heimæð hans að undangenginni aðvörun. Vatnsveitunni er heimilt að 
skammta vatn til annars en heimilisnotkunar. Vatnsveitunni er heimilt að taka gjald 
fyrir opnun heimæðar, sem lokað hefur verið.
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21. gr. 

Óheimilt er að tengja vatnsdælur við heimæðar án leyfis vatnsveilunnar. Óheim- 

ilt er að tengja saman æðar vatnsveitunnar og einkavatnsæðar frá öðrum vatns- 

bólum. Óheimilt er að tengja saman æðar vatnsveitu og hitaveitu og skulu blönd- 

unartæki hafa óhindrað rennsli í frárennslisstút. Enn fremur er óheimil öll með- 

ferð vatnstækja, sem valdið geta óhreinkun á vatni í vatnsveituæð eða einkalögn. 

22. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 20 þúsund nema þyngri refs- 

ing liggi við samkvæmt lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti 

opinberra mála. 
Nú vanrækir maður að vinna verk, sem vatnsveitan hefur fyrirskipað, samkvæmt 

reglugerð þessari, eða verk er ekki unnið á viðunandi hátt og getur þá vatnsveitan 

látið vinna það, sem þarf, á kostnað viðkomandi aðila. Skal þá greiða kostnaðinn til 

bráðabirgða úr sveitarsjóði, en síðan innheimta hjá aðila með lögtaki, ef þörf krefur. 

23. gr. 

Hreppsnefnd getur sett nánari reglur um framkvæmd þeirra mála, sem reglu- 

gerð þessi fjallar um. Jafnframt getur hún veitt undanþágur frá reglugerðinni, ef 

hún telur gildar ástæður til þess. 

24. gr. 

Ef hreppsnefnd þykir ástæða til, getur hún heimilað öðrum en pípulagninga- 

meisturum að annast vatnslagnir samkvæmt reglugerð þessari, enda fullnægi þeir 

þeim skilyrðum, er sett verða hverju sinni og taka á sig fulla ábyrgð á framkvæmd 

verksins samkvæmt reglugerð þessari. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Borgarneshrepps, 

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 numin reglugerð fyrir vatnsveitu Borgarneshrepps nr. 85 

14. júni 1942 með síðari breytingum. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. maí 1971. 

Emil Jónsson. 
Hallgrímur Dalberg. 

c As)
 

1
 . maí 1971. 

Nr. 92. 

GJALDSKRÁ 

Vatnsveitu Borgarness. 

t 

1. gr. 

Almennur vatnsskattur af húsum, sem vatn er lagt í, skal vera 415% af fasteigna- 

mati þeirra, en þó skal aldrei greiða minna en kr. 1000.00 af hverri íbúð. 

2. gr. 

Aukavatnsskattur skal vera kr. 3.00 til 4.00 fyrir hvern möð vatns.



Nr. 92. 210 27. maí 1971. 

3. gr. 
Vatn til skipa skal vera kr. 50.00 fyrir hvern mö vatns, en þó aldrei lægra en 

kr. 500.00 fyrir hvert skip. 

4. gr. 
Stofngjald húsa skal ákveðið af hreppsnefnd árlega. 

ð. gr. 
Gjald fyrir uppsetningu mælis skal vera kr. 1500.00 og leiga kr. 1000.00 fyrir 

hvern mæli. 

6. gr. 
Skylt er að greiða vatnsskatt af húseignum og mannvirkjum, sem eru í byggingu, 

eftir ákvörðun hreppsnefndar, enda þótt ekki liggi fyrir fasteignamat. 

7. gr. 
Heimilt er hreppsnefnd fyrir eitt ár í senn, að hækka eða lækka vatnsskattinn 

um allt að 50% án staðfestingar ráðuneytisins. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
til að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 
máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. maí 1971. 

Emil Jónsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 93. 12. maí 1971. 
REGLUGERÐ 

um hrossaræktarbú að Hólum í Hjaltadal. 

1. gr. 
Á Bændaskólanum á Hólum í Hjaltadal skal starfrækja, á kostnað ríkissjóðs, 

kynbótabú fyrir reiðhross, samkv. 48. gr. laga nr. 21/1965 um búfjárrækt. 

2. gr. 
Skólastjóri Bændaskólans á Hólum hefur yfirumsjón með rekstri kynbótabús- 

ins að öðru en því, sem sérstaklega er tekið fram í reglugerð þessari. 

3. gr. 
Hrossakynbótabúinu stjórnar Jja manna nefnd, þannig skipuð: 

1. Skólastjóri Bændaskólans á Hólum, og er hann formaður og fjárhaldsmaður. 
2. Hrossaræktarráðunautur Búnaðarfélags Íslands. 
3. Aðili skipaður af landbúnaðarráðherra. 

Tveir varamenn skulu tilnefndir af ráðherra. Heimilt skal varamönnum að sitja nefndarfundi. 

4. gr. 
Nefndarfundir skulu haldnir á Hólum minnst 3 sinnum á ári. Fyrsti fundur 

skal haldinn fyrir febrúarlok. Þar skal gera grein fyrir starfsemi búsins á s. 1. ári, taka ákvarðanir um tamningar og til hvaða hesta hryssur skuli leiddar, leigu stóð- hesta og önnur mál, sem varða vorstarfsemi búsins.
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Annar fundur skal haldinn snemma vors. Þá skal framkvæma nákvæma athug- 

un á kynbótahrossunum, taka lokaákvarðanir um sýningar og framhald á tamn- 

ingu. 
Þriðji fundur skal haldinn fyrir októberlok. Þá skal taka lokaávörðun um ásetn- 

ing og sölu hrossa. 

Heimilt er nefndarmanni að boða til fleiri funda, ef þörf krefur. 

5. gr. 

Formaður boðar til funda með bréfi eða símskeyti, þannig að fundarboð sé komið 

fram minnst 10 dögum fyrir fundardag. 

Kynbótabúið sér nefndarmönnum fyrir fæði og húsnæði meðan á fundum stend- 

ur, þeim að kostnaðarlausu. 

6. gr. 

Allar ákvarðanir nefndarinnar skulu færðar í gjörðabók. Fundargerðir skulu 

undirritaðar af öllum nefndarmönnum. 

7. gr. 

Nefndarfundur er því aðeins lögmætur og ákvörðunarbær, að þrír nefndarmenn 

sitji fund þar af tveir aðalmenn. 

8. gr. 

Grunnstofn kynbótabúsins skal vera: 

1. Hryssur, sem eftir eru af þeim 20 hryssum, sem. upprunalega voru keyptar til 

búsins frá Vatnsleysu, Kolkuósi, Svaðastöðum og Kýrholti, á árunum 1964—6ð. 

9. Stóðhestar skulu vera af sama stofni og hryssurnar. 

3. Afkvæmi ofantalinna hrossa. 

Á búinu fer fram stofnræktun reiðhesta af ofangreindum stofni án blöndunar 

af öðrum óskyldum stofnum. 

Ekki skal ræktaður neinn sérstakur hrossalitur. Stefnt skal að því, að fullvaxnar 

hryssur séu 138 em bandmál og stóðhestar eigi minni en 140 cm bm. 

Nefndin skal gera eða láta gera nákvæma lýsingu á hrossi sem vera skal fyrir- 

myndar hestur, sem að er stefnt í ræktun búsins. Skrásetja skal þessa lýsingu í fund- 

arbók stjórnarinnar. 

Skrásetja skal í stofnbók nákvæma lýsingu á hryssum og stóðhestum, sem 

mynda kynbótabúið. Lýsingu á kynbótahrossum skal fylgja glögg ljósmynd, tryggi- 

lega fest í bókina. 
Halda skal sérstaka skrá yfir öll þau hross, sem seld eru frá búinu og geta 

kaupenda. 
Halda skal sérstaka úrvalsættbók yfir úrvalshross búsins. Ákveður nefndin 

sérstaklega hvaða hross skulu færð í þessa bók og getur um leið kosta þeirra. 

Allar gerðabækur og ættbækur skulu geymdar í eldtraustum skáp á Hólum. 

9. gr. 

Nefndin skal ráða vel hæfan tamningamann fyrir búið og ákveða laun hans 

og kjör fyrir það starf. Heimilt er nefndinni í samráði við skólastjóra að ráða starfs- 

menn búsins til þessa starfs. 

10. gr. 

Afkvæmi undan hryssum, sem fengið hafa með öðrum hestum en nefndin ákveð- 

ur hverju sinni, skulu útilokuð frá kynbótastarfsemi búsins, nema með samhljóða 

samþykki allrar nefndarinnar.
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Hrossaræktarráðunautur gerir árlega tillögur til nefndarinnar um þau folöld, 
sem sett skulu á og alin til fullorðins aldurs og tamningar. Um slíkar og aðrar tillög- 
ur ráðunautar eða annarra nefndarmeðlima ræður meirihluti atkvæða nefndar- 
manna. 

11. gr. 
Óheimilt er að selja hross frá kynbótabúinu, nema heimild nefndarinnar komi til. 
Nefndin ákveður sölutíma og söluskilmála söluhrossa, en samstarf skal hafa 

við skólastjóra um öll atriði, er varða slíka sölu. 
Hrossum, sem seld eru frá búinu, skal ávallt fylgja staðfest ættbókarskírteini. 

12. gr. 
Oheimilt er að kaupa kynbótahross til búsins, nema af þeim stofni, sem frum- 

ræktaður er á búinu, og getið er um í 8. gr. þessarar reglugerðar. 

13. gr. 
Nefndinni er heimilt að leigja stóðhesta frá búinu. Nefndin ákveður leiguskil- 

mála, s. s. folatoll, leigutíma, tölu á hryssum og val á hryssum, sem leiða má til hests. 
Aðeins má hafa stóðhesta í lögmætum girðingum, þar sem er nægilegt skjól eða 
skýli og góðir hagar. Hryssur sem leiða á til hests tiltekið tímabil skulu að jafn- 
aði vera komnar í hestagirðinguna áður en stóðhestinum er sleppt þar. 

14. gr. 
Öll hross, sem til lífs eru valin á kynbótabúinu skal fulltemja, nema nefndin 

telji hentara að selja einstaka kynbótagripi fyrr en tamingaraldri er náð. 

15. gr. 
Sýna skal vel tamin kynbótahross, stóðhesta og hryssur, sem eru í eign bús- ins, á héraðssýningum og landssýningum fyrir reiðhross. 
Nefndin ákveður hvaða hross skulu sýnd hverju sinni. 

16. gr. 
Stjórnarnefnd kynbótabúsins tekur allar ákvarðanir um tryggingar á stóðhest- 

um og kynbótahryssum. 

17. gr. 
Sérstakt reikningshald skal halda fyrir kynbótabúið og skal uppgjör ársreikn- 

inga sent samtímis reikningum skólabúsins til landbúnaðarráðuneytisins og til rík- isendurskoðunarinnar. 
Halli á rekstri kynbótabúsins greiðist úr ríkissjóði, en nefndin skal leitast við, að tekjur af hrossaræktarbúinu standi undir rekstri þess. 

18. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 21/1965, öðlast þegar gildi. 

Landbúnaðarráðuneytið, 12. maí 1971. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Gunnlaugur E. Briem.
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AUGLÝSING 

um breyting á auglýsingu nr. 218 24. sept. 1970, um notkun heimildar í 17. tl. 

3. gr. tollskrárlaga nr. 1 11. febrúar 1970, um lækkun gjalda af hráefnum 

og hjálparefnum í iðnaðarvörur. 

1. gr. 

Til viðbótar þeim hráefnum og hjálparefnum, sem talin eru upp í Í. gr. fyrr- 

greindrar auglýsingar komi eftirtalin efni: 

Heiti: Tollskrárnúmer: 

AROGCLOR 1248 .......00000 0 38.19.19 

AROCGLOR 5460 .........0020 000 38.19.19 

ASTRAGAL— PAN #.....000. 00 34.02.09 

AVOLAN AV 2... 34.02.09 

AVOLAN AV HOCHKONZ .......0..0 0 34.02.09 

AVOLAN TL 2... 38.19.19 

AVOLAN TW .......0000 34.02.09 

AVOLAN SC 2... 34.02.09 

AVOLAN — SCN 150 ........00000 000 34.02.09 

BEN— A— GEL ........22000 0... 38.19.19 

BENTONE WS ......0022020 00 38.19.19 

BEROL 777 .......2.0 34.02.09 

COBALT 254 .........2.00 0. 38.19.19 

COBALT OCTOATE 6% og 12% .....000. 0 38.19.19 

EMPICOL--LX .........00 020 34.02.09 

EMPICOL—EKV 20... 34.02.09 

EMPICOL--LZ ........200 0000 34.02.09 

EMPICOL—LÆZV ........2020.. 34.02.09 

EMULGATOR DF 16 .........0%2.2 0. 34.02.09 

EMULGATOR U-.0 ..........%00 0... 34.02.09 

EMULGATOR U--7 ..........22000 000 34.02.09 

EMULGATOR U— 9 „.......00% 200. 34.02.09 

EMULGATOR U- 12 .........00%00 000 34.02.09 

EMULGATOR U-- 18 ........2.0%2.00 34.02.09 

LEVEGAL PT ...........20.. 34.02.09 

MESITOL-—-NBS .......00.000 000 38.19.19 

NONYLPHENOL — 10 — ETHOKYLATE "............. 34.02.09 

NONYLPHENOL — 14 — ETHOKYLATE ............. 34.02.09 

OCTYLPHENOL ——- 10 — ETHOKYLATE #............. 34.02.09 

OCTYLPHENOL — 14-- ETHOKYLATE Þ............ 34.02.09 

PALATINECHTSALZ— 0 "..........000 00 34.02.09 

SEBOSAN SWR ......000000 000 34.02.09 

SOROMIN HS .........20.020 0... 34 02.09 

STEINAPOL--SB- DO #.......0000 000 34.02.09 

UFANON KDS .........20000 00 ser 34.02.09 

UNGEROL—-CG— 27 .........0000. 00. 34.02.09 

UNIPEROL--W #.......0.2%2000 0 34.02.09 

UNIPEROL— AC #......22002 00 34.02.09 

UNIPEROL—0 ........000.0 000 34.02.09 

B28



Nr. 94. 214 25. maí 1971. 

2. gr. 
Efnið NANSA SSA, tollskrárnúmer 34.02.09 falli niður úr 1. gr. auglýsingarinnar 

frá 24. sept. 1970. 

3. gr. 
Auglýsing þessi öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 25. mai 1971. 

F. h.r. 

Björn Hermannsson. uu 

Þorsteinn Ólafsson. 

Nr. 95. 25. maí 1971. 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40, 23. apríl 1968 hefur eftirfarandi 
verið ákveðið: 

1. Hamrahlíð verður aðalbraut, þó þannig, að umferð um hana víki fyrir umferð 
um Kringlumýrarbraut og Eskitorg. 

2. Einstefnuakstur verður á húsagötu Bústaðavegar frá austri til vesturs. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 25. maí 1971. 

Sigurjón Sigurðsson. 

Nr. 96. . 16. apríl 1971. 

AUGLÝSING 

um umferð í Grindavík. 

Að fengnum tillögum hreppsnefndar Grindavíkurhrepps og samkvæmt heimild 
í 65. gr. umferðarlaga nr. 40/1968 eru hér með settar eftirfarandi reglur um um- 
ferð í Grindavíkurkauptúni. 

Akstur að hafnarvog verði aðeins úr Hafnargötu, en akstur frá voginni verði 
aðeins í Ránargötu. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu, 16. apríl, 1971. 

Einar Ingimundarson.
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AUGLÝSING 

um umferð í Seltjarnarneshreppi. 

Að fengnum tillögum hreppsnefndar Seltjarnarneshrepps og samkvæmt heim- 

ild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40/1968 eru hér með settar eftirfarandi reglur um um- 

ferð í Seltjarnarneshreppi í Kjósarsýslu: 
1. Um Nesveg er einstefnuakstur til austurs frá Barðaströnd að Skólabraut. 

9. Bifreiðastöður eru bannaðar á Nesvegi gegnt verzl. Vegamótum. 

3. Bifreiðastöður eru bannaðar á A-götu milli Skólabrautar og Melabrautar. 

Þetta tilkynnist hér með öllum, sem hlut eiga að máli. 

Sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu, 1. júní 1971. 

Einar Ingimundarson. 

7. júní 1971. . Nr. 98. 
AUGLYSING 

um takmarkað leyfi til dragnótaveiða sumarið 1971. 

Samkvæmt 1. gr. laga nr. 40 9. júní 1960, um takmarkað leyfi til dragnóta- 
veiða í fiskveiðilandhelgi Íslands undir vísindalegu eftirliti, getur ráðherra, sam- 

kvæmt 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. 

Þó segir í 1. gr. laga nr. 50 16. apríl 1971, að sé leyfi veitt til dragnótaveiða fyrir 
Norðurlandi á tilteknu svæði eða svæðum, skuli leyfisveiting, þrátt fyrir ákvæði áður- 
greindra laga, við það miðuð, að veiðin sé heimil á tímabilinu 15. júlí til 30. nóvem- 
ber eða skemmri tíma. Þá segir enn fremur í 1. gr. laga nr. 50/1971, að bönnuð sé öll 
veiði með dragnót, flotvörpu eða botnvörpu í Faxaflóa frá punkti 6 sjómílur í 
vestur frá Garðskaga og þaðan beint í Malarrif. 

Fiskifélag Íslands hefur leitað álils 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 línu réttvísandi austur úr Álftavíkurfjalli (Álftavíkurtanga) að línu 
réttvísandi austur úr Gvendarnesi, sunnan Fáskrúðsfjarðar. Þó skulu veiðar óheim- 
ilar í Seyðisfirði og Loðmundarfirði innan línu úr Álftavíkurtanga í Dalatanga og 

þaðan fyrir mynni Mjóafjarðar í Flesjatanga og fyrir mynni Norðfjarðarflóa í 
Barðsneshorn. Þá eru dragnótaveiðar óheimilar á Sandvík og á Vaðlavík innan línu 
frá Barðsneshorni í Gerpi og þaðan í Krossanestanga. Einnig eru dragnótaveiðar 
óheimilar í Reyðarfirði innan línu úr Krossanestanga norðan fjarðarins í Vattar- 

nestanga sunnan fjarðarins. Þá eru dragnótaveiðar og óheimilar í Fáskrúðsfirði 
innan línu úr Hafnarnesi að norðan í Hafnarnesvita að sunnan. 

IT. Frá línu réttvísandi vestur frá Malarrifi á Snæfellsnesi að línu réttvísandi 
norður úr Hornbjargi.
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Á Vestfjörðum er dragnótaveiði óheimil innfjarða innan lína, sem hér segir: 

Úr Ólafsvita um Tálkna, þvert fyrir Patreksfjörð og Tálknafjörð. 
Milli Svarthamra að sunnan og Tjaldaness að norðan í Arnarfirði. 
Milli Svalvogarvita að sunnan og Fjallskagavita að norðan í Dýrafirði. 
Milli Mosdals að sunnan og Arnarness að norðan í Önundarfirði. 
Milli Keravíkur að sunnan og Galtarbæjar að norðan í Súgandafirði. 
Milli Galtarvita að sunnan og Rits að norðan. 

Bátum innan lögmætra stærðarmarka, sem skráðir eru og gerðir hafa verið út 
frá verstöðvum á framangreindum svæðum, verður veitt leyfi til að veiða hvar sem 
er á svæðunum. 

HI. Enn fremur hefur sjávarútvegsráðuneytið ákveðið að bátum innan lög- 
mætra stærðartakmarka, sem skráðir eru og gerðir hafa verið út frá verstöðvum á 
Norðurlandi, verði veitt leyfi til dragnótaveiða frá 15. júlí til 30. nóvember n. k. á 
svæði frá línu, réttvísandi norður úr Hornbjargi austur um að línu, réttvísandi norð- 
austur úr Font á Langanesi. 
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10. 
11. 

Þó skulu veiðar óheimilar á eftirgreindum svæðum: 

Innan línu, utan Ingólfsfjarðar og Ófeigsfjarðar, frá Veturmýrarnesi í Selsker 
og þaðan í Drangatangsa. 
Innanverðum Hrútafirði innan línu frá Prestbakkaey, þvert yfir fjörðinn að 
Mýrarnesi. 
Innanverðum Miðfirði innan línu úr Stapa utan Hvammstanga í vestur þvert 
yfir fjörðinn. 
Í Skagafirði innan línu úr Hegranestá í Fagranes á Reykjaströnd. 
Í Skagafirði innan línu frá Hellnanesi á Þórðarhöfða í Kringlu í Málmey og úr 
norðurenda Málmeyjar í Stapa á Hrolllaugshöfða. 
Í Haganesvík innan línu úr Músarnesi vestan Haganesvíkur fyrir víkina í Oln- 
boga austan Haganesvíkur. 
Í Siglufirði innan línu frá Landsenda vestan Siglufjarðar fyrir fjörðinn í Siglu- 
nesvita. 
Í Eyjafirði innan línu frá nyrzta odda Hálshöfða, vestan fjarðarins, þvert yfir 
um syðsta odda Hríseyjar beina stefnu yfir í Svínárnes. 
Í Eyjafirði innan línu 1 sjómílu réttvísandi austur úr Fossdalsvita í línu 1 sjó- 
mílu réttvísandi austur úr Múlatöng. 
Á 3ja mílna belti kringum Grímsey miðað við strandlengju eyjarinnar. 
Á tímabilinu 15. júlí til 15. ágúst innan línu úr Bríkurskeri við vestanverðan 
Skjálfandaflóa um Lundey í Héðinshöfða við austanverðan flóann. 

A tímabilinu 16. ágúst til 30. nóvember n. k. eru dragnótaveiðar óheimil- 
ar á innanverðum Skjálfandaflóa innan línu úr innra horni Skálavíkur við 
vestanverðan flóann um Lundey í Héðinshöfða við austanverðan flóann. 
Á tímabilinu 15. júlí til 31. ágúst n. k. á innanverðum Axarfirði innan línu úr 
Gerðibrekkuhaus að vestan í Grímshafnartanga að austan. 
Á tímabilinu 1. september til 30. nóvember n. k. á innanverðum Axarfirði inn- 
an línu úr ós Naustár að sunnan í Grímshafnartanga að norðan. 
Í Axarfirði innan línu, sem hugsast dregin úr Leirhafnartanga að sunnan í 
Grjótnes að norðan. 
Á svæði innan línu frá Ásmundarstaðarey norðan Raufarhafnar í Melrakkanes. 
Í Þistilfirði á tímabilinu 15. júlí til 15. ágúst innan línu úr Grenjanesi í Rauða- 
nestá og á tímabilinu 16. ágúst til 30. nóvember innan línu úr Hleinartanga í 
Laxártanga vestan fjarðarins. 

Bátum, sem skráðir eru og gerðir hafa verið út frá verstöðvum á hinum leyfðu á 
veiðisvæðum fyrir Norðurlandi, verður einum veitt leyfi til að veiða á þeim svæðum,
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en hins vegar verða þeim ekki leyfðar dragnótaveiðar annars staðar innan fisk- 

veiðilandhelginnar: 

Samkvæmt 3. gr. laga nr. 21 10. maí 1969, um breyting á lögum nr. 62 18. maí 1967, 

um bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu, taka heimildir þær, sem veitt- 

ar eru Í þeim lögum til veiða með botnvörpu og flotvörpu, og til dragnótaveiða. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 7. júní 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
Jón L. Arnalds. 

Nr. 99. 

REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Gerðu Claessens fyrir árið 1970. 

Rekstrarreikningur. 

Tekjur: 

Vextir ............o.eeess err kr. 12 027.50 
  

Kr. 12 027.50 

  

Gjöld 

Þóknun sjóðsstjórnar ..........0..000 000 neeeeeeerrn rann kr. 613.50 

Kostnaður ............c.ens nes — 1800.00 

Greitt skv. erfðaskrá ..........0.00000 000 nenna — 7691.00 

Lagt við höfuðstól ............000000.00eneennernnernnrr nr — 1923.00 

Kr. 12 027.50 

Efnahagsreikningur 

Eignir 

Skuldabréf BSSR. .........000000 00 ss kr. 40 000.00 

— SAMA V/Ág. .....0.0.000000 snert — 8000.00 

— Bsvf. prentara .........0220000neeennr erna — 40 000.00 

— Bsvf. Rv. .....0000 00 ss — 30 000.00 

Spariskírteini ríkissjóðs ..........00000.000..nnneennr ene rn — 44 000.00 

Í spar. nr. 94342 ........000000 00. near nr — 18114.10 
  

Kr. 180 114.10 

Skuldlaus eign ........0002000 0. ns enn sn rns kr. 180 114.10 
  

Kr. 180 114.10 

Reykjavík, 10. janúar 1971. 

Jón Sigurðsson, gjaldkeri.
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REIKNINGUR 

Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1970. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1970. 

  

  

  

Tekjur: 
Vextir af bankainnstæðum .............0.0....0 0000 kr. 14842.06 

Kr. 14842.06 

Gjöld 
Tekjur umfram gjöld ................00.... ll kr. 14842.06 

Kr. 14842.06 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1970. 

Eignir 
Bankainnstæður  ....,...........00000..0.. 0. kr. 171 135.66 

Kr. 171 135.66 
Skuldir 

Höfuðstólsreikningur: 
Hrein eign pr. 1. jan. 1970 .................. kr. 156 293.60 
Hreinar tekjur árið 1970 .........000.. —  14842.06 

kr. 171 135.66   

  

Kr. 171 135.66 

Samgönguráðuneytið, 13. apríl 1971. 

Brynjólfur Ingólfsson. 

  

Nr. 101 

REIKNINGUR 

Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og frú 
Þórunnar Hannesdóttur, árið 1970. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1970. 

Tekjur: 
Vextir af bankainnstæðum ..........0....00.0000. 000 kr. 7 927.30 

Kr. 7 927.30 
Gjöld: 

Tekjur umfram gjöld ................0..000.0 0 kr. 7 927.30 
  

Kr. 7 927.30
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Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1970. 

Eignir 

Bankainnstæður ...........0.00 0000 ns kr. 94 007.73 

Kr. 94 007.73 

Skuldir 

Höfuðstólsreikningur: 
Hrein eign pr. 1. jan. 1970 .......0..0000 00. kr. 86 080.43 
Hreinar tekjur árið 1970 .......0.000000 0000... — 1 927.30 

kr. 94 007.73 

kr. 94 007.73 

Samgönguráðuneytið, 18. apríl 1971. 

Brynjólfur Ingólfsson. 

Nr. 102. 

REIKNINGUR 

sjóðsins Gerðuminning árið 1970. 

Tekjur 

1. Eign sjóðsins 1. janúar 1970 ........00000000nunnnnnnrnr rr kr. 144 122.07 

9. Minningargjafir afhentar 1970 .......2.200000 0000 enn. — 200.00 

3. Gjöf Önnu Gísladóttur matreiðslukennara ........ kr.  500.00 

Gjöf Guðrúnar Markúsdóttur .........0..0.00... 2. — 1 000.00 
— 1500.00 

4. Vextir í Landsbankanum ........00000000.000.. kr. 12578.50 

Vextir í Útvegsbankanum ........00..0000000000.. — 18.00 
- — 12596.50 

kr. 158 418.57 

Gjöld: 

1. Námsstyrkur veittur þremur nemendum í Húsmæðrakennaraskóla 

Íslands .............. 02 kr.  6000.00 

2. Eign sjóðsins 1. janúar 1971: 
Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5470 ........ kr. 152 127.20 

Í Útvegsbankanum, bankabók nr. 10081 .......... — 291.37 
— 162418.57 

kr. 158 418.57 

Reykjavík, 14. janúar 1971. 

Ragnheiður Jónsdóttir. 

Við undirritaðar höfum í dag farið yfir reikning sjóðsins ásamt tilheyrandi 

fylgiskjölum og höfum ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 3. febrúar 1971. 

Anna Gísladóttir. Guðrún Markúsdóttir.
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REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Guðrúnar Teitsdóttur frá 1. jan. 1970 til 31. des. 1970. 

Tekjur: 
Eign 1. janúar 1970 ..................2.0. 0000 kr. 87 186.90 
Vextir: 

a. Af verðbréfum ............. 00. kr. 135.00 
b. Af sparisjóðsbók .........0.000000 0. — 5588.50 

— 6323.50 

kr. 93510.40 

Gjöld 
Innheimtulaun „.................0 0000 kr. 228.00 
Eignir pr. 31. des. 1970: 
a. Verðbréf ............... 0 kr. 6000.00 
b. Sparisjóðsbók .........00...0 00 — 87 282.40 

— 93 282.40 

kr. 93510.40 

Landlæknir, Reykjavík, 15. marz 1971. 

Sigurður Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 9, nr. 67—-103. Útgáfudagur 15. júní 1971.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu á deiliskipulagi af Stórhólshverfi 

í Húsavíkurkaupstað. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964, hefur ráðuneytið hinn 8. júní 

1971 staðfest deiliskipulag af Stórhólshverfi í Húsavíkurkaupstað. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir, 

og hefur verið samþykktur af bæjarstjórn Húsavíkur og Skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. júní 1971. 
F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

16. júní 1971. Nr. 105. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Reykjavíkurflugvöll. 

1. gr. 

Lendingargjöld. 

Lendingargjöld skal miða við leyfðan hámarksþunga flugvélarinnar (Aircraft 

Gross Weight) og reiknast brot úr tonni sem heilt tonn. 

A. Innanlandsflug: 

Fyrir lendingar á flugvellinum skal greiða kr. 22.00 fyrir hvert tonn flug- 

vélarinnar, allt að 20 tonnum, en kr. 11.00 fyrir hvert tonn umfram 20. Minnsta 

gjald er kr. 36.00. 
B. Millilandaflug: 

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. 

— 954.90 á hvert tonn flugvélarinnar fyrir flugvélar, sem vega 15 til 29 tonn. 

— 994.10 á hvert tonn flugvélarinnar fyrir flugvélar, sem vega 30 til 49 tonn. 

—- 911.00 á hvert tonn flugvélarinnar fyrir flugvélar, sem vega 50 tonn og 

þar yfir. 

2. gr. 

Flugskýlisleigur. 

Fyrir heil flugskýli reiknast ársleiga kr. 130.00 á fermetra. Fyrir hluta úr skýli 

reiknast leigan kr. 18.00 á fermetra á mánuði, en kr. 180.00 á fermetra á ári, ef leigt 
B29 
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er til eins árs í senn eða lengur. Ef einstakar flugvélar eru teknar til geymslu í 
skýlum flugvallarins, reiknast flugskýlisleiga sem hér segir: 

A. Innanlandsflug: 
Vænghaf flugvélar Leiga á sólarhring Leiga á mánuði 

undir Í2 Mm ..........0.. 0. kr. 36.00 kr. 360.00 
12—l5 — 2... —  90.00 — 1720.00 
1ð—18 — 2... —- 144.00 —-  1080.00 
1821 — 2... —— 198.00 — 1440.00 
B1—24 — #....... —- 252.00 — 1 800.00 
DA 97 — — 288.00 — 2160.00 
2730 — — 324.00 —- 2520.00 
yfir 80 — 2... —- 360.00 — 3 600.00 

B. Millilandaflug: 
Vænghaf flugvélar Flugskýlisleiga á sólarhring 

undir 12 Mm ............... 000 kr. 119.00 
21 -— 20... —  297.00 
lö—I8 — #0... —-  476.00 
ÍB21 — 2... —  654.00 
DA — 2. —  833.00 
DAT — —- 952.00 
2130 — — 1071.00 
Vfir 80 — 2... — 1 190.00 

3. gr. 

Stæðis- og festargjöld. 

Stæðisgjald er ekkert fyrir fyrstu 6 klst. en fyrir næstu 24 klst., eða brot þar 
af, skulu greidd stæðisgjöld, sem hér segir: 

A. Innanlandsflug: 
Vænghaf flugvélar Leiga á sólarhring 
undir 12 m .............000. 0. kr. 36.00 
1218 -—— 2... — 172.00 
824 — 2... — 108.00 
BA—-30 — 0. — 144.00 
VÉiT 80 — — 162.00 

B. Millilandaflug: 
Vænghaf flugvélar Leiga á sólarhring 

undir 12 Mm 0... kr. 94.50 
218 — — 190.00 
1824 — 2... — 284.00 
DA-30 — — 371.50 
Yfir 80 — 2... - 425.50 

Sé um lengri tíma en viku að ræða, lækka stæðisgjöldin um 50% fyrir þann 

4. gr. 

Leiga fyrir skemmur og bragga. 

Mánaðarleiga kr. 6,30 fyrir fermetra af sólffleti eða sem hér segir: 
Stór vöruskemma 300 MM? 2.....000 kr. 1800.00 á mánuði 
Stórir braggar 110 m?.........0.0.0...0 00. -  684.00 á mánuði 
Venjulegir braggar 55 m? .........).0....000 0. —  342.00 á mánuði
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5. gr. 

Lóðaleigur. 

Ársleiga kr. 7.00--25.00 á fermetra eftir verðmæti lóðarinnar, til hvers hún er 

notuð og leigutíma. 

6. gr. 

Þjónustu- og aðstoðargjald. 

Greiða skal þjónustu- og aðstoðargjald af erlendum flugvélum, er um flug- 

völlinn fara, öðrum en þeim sem afgreiddar eru af Flugfélagi Íslands hf. Miðast 

gjaldið við mesta leyfðan flugtaksþunga flugvélanna og er kr. 350.00 fyrir hvert 

tonn. 

Minnsta gjald er kr. 350.00. 

7. gr. 

Gjald af flugvélabenzíni í innanlandsflugi. 

Af öllu flugvélabenzíni, sem afgreitt er á flugvellinum eða frá honum til notk- 

unar Í innanlandsflugi, skal greiða flugvellinum gjald sem hér segir: 

Á hvern benzinlitra .........00.0.000.0 anne ennrernnn rr kr. 0.324 

Á hvert U. S. Gallon ........000000 s.n — 1224 

8. gr. 

Gjöld af sjóflugvélum. 

Sjóflugvélar er lenda á Skerjafirði skulu greiða sambærileg gjöld og landflug- 

vélar á flugvellinum. 
Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 78. gr. laga nr. 34 21. maí 1964, um loftferðir, 

til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir flugvöllinn Í Reykjavík og Flughöfn- 

ina í Skerjafirði, nr. 26 31. janúar 1967 og með síðari breytingum, sbr. auglýsingar 

nr. 1 4. janúar 1968, nr. 332 31. desember 1968 og nr. 40 28. febrúar 1969. 

Samgönguráðuneytið, 16. júní 1971. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

21. júní 1971. Nr. 106. 
SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Laxár og Krákár. 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélag Laxár og Krákár. Heimili þess og varnarþing er 

Skútustaðir, Skútustaðahreppi. 

2. gr. 

Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Laxá í S.-Þing. frá neðri merkjum 

Presthvamms þvert yfir ána að Mývatnsósastiíflum ásamt Arnarvatnsá, Arnarvatni. 

Helluvaðsá, Gautlandalæk og Kráká, en þær eru: 

Presthvammur, Kasthvammur, Árhvammur, Hólar, Árhólar, Hamar, Hofsstað- 

ir, Nónbjarg, Geirastaðir, Haganes, Arnarvatn, Íl., III., IV., Litlaströnd, Baldurs- 

heimur 1. og I, Þórólfshvoll, Heiði, Bjarnastaðir, Gautlönd 1. og I1., Helluvað 1. og 

II., Laxárbakki, Brettingsstaðir, Ljótsstaðir, Auðnir, Þverá, Halldórsstaðir 1., II1., IN1.,
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IV., Birningsstaðir, Brúar, Hvoll, Staðarhóll, Grenjaðarstaður, Búvellir, Aðalból, Álfta- 
gerði 1, T1., ITI., TV., Skútustaðir 1., II, INT. og Grænavatn 1., I1., II. og IV. 

3. gr. 
Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskigengd á félagssvæðinu og að leigja 

það til stangaveiði. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

4. gr. 
Stjórn félagsins skipa 5 menn, formaður og 4 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, 2 meðstjórnendur eftir tvö ár, og hinir eftir þrjú ár og helzt 
svo sama röð áfram. 

Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorazt undan kosningu 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 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 yfir- 
umsián með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinn, nema með sérstöku skriflegu leyfi 
félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki og með 
hvaða kjörum leyfið er veitt. 

6. gr. 
á und skal halda í marz eða aprilmánuði ár hvert. 
Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur 

fram tillögur um starfsemi þess á næsta ári. 
Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar 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 
arðskrá, fundargerðir og bréf. 

8. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

, Félagemenn 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 samkvæmt lögum nr. 76 25 - Júr ni 1970 um lax- og 
silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum beim, sem hlut e eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneylið, 91. júní 1971. 

Ingólfur Jónsson. nn . 
Þorn. K. Þorsteinsson.



23. júní 1971. 225 Nr. 107. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Menningar- og minningarsjóð 

kvenna“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra, 23. júní 

1971. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Menningar- og minningarsjóð kvenna. 

1. gr. 

Nafn sjóðsins er Menningar- 08 minningarsjóður kvenna. 

2. gr. 

Stofnandi sjóðsins er frú Bríet Bjarnhéðinsdóttir. 

3. gr. 

Stofnfé sjóðsins er dánargjöf frú Bríetar, að upphæð kr. 2000.00, sem afhent var 

af börnum hennar á 85 ára afmæli hennar 27. sept. 1941, og telst sá dagur stofn- 

dagur sjóðsins. 

4. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að vinna að menningarmálum kvenna: 

a. með því að styðja konur til framhaldsmenntunar við æðri menntastofnanir, hér- 

lendar og erlendar, með náms- og ferðastyrkjum. 

Ef ástæður þykja til, svo sem sérstakir hæfileikar og efnaskortur, má einnig 

styðja stúlkur til byrjunarnáms, t. d. í menntaskóla; 

b. með því að styðja konur til framhaldsrannsókna, að loknu námi, og til náms 

og ferðalaga til undirbúnings þjóðfélagslegum störfum, svo og til sérnáms í ýms- 

um greinum og annarra æðri mennta; 

c. með því að veita konum styrk til ritstarfa eða verðlauna ritgerðir, einkum um 

þjóðfélagsmál, er varða áhugamál kvenna. Þó skulu námsstyrkir sitja í fyrir- 

rúmi meðan sjóðurinn er að vaxa. 

Komi þeir tímar, að konur og karlar fái sömu laun fyrir sömu vinnu og 

sömu aðstæður til menntunar, efnalega, lagalega og samkvæmt almennings- 

áliti, þá skulu bæði kynin hafa jafnan rétt til styrkveitinga úr þessum sjóði. 

5. gr. 

Tekjur sjóðsins eru: 
Dánar- og minningargjafir, áheit og aðrar gjafir, tekur af ýmissi starfsemi í þágu 

sjóðsins, vextir. 

6. gr. 

Einn fjórða hluta árlegra vaxta höfuðstóls skal leggja við höfuðstólinn, en öðr- 

um árlegum tekjum sjóðsins skal heimilt að verja til styrkveitinga.
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7. gr. 
Sjóðnum skal fylgja sérstök bók og skal, ef óskað er, geyma í henni nöfn, 

myndir og helztu æviatriði þeirra, sem minnzt er með minningar- og dánargjöfun. 
Æviminningar þeirra og handrit, bréf eða ritverk, sem eftir þær (eða þá) liggja, 

lætur sjóðstjórnin geyma, ef óskað er, á tryggum stað, t. d. í handritasafni Lands- 
bókasafnsins. Minningabókin skal geymd á sama stað. 

8. gr. 
Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Skal hann seymdur í tryggum verð- 

bréfum eða á annan hátt, er fullnægir fyrirmælum laga um örugga varðveizlu og 
ávöxtum opinberra sjóða. 

9. gr. 
Styrkveitingar úr sjóðnum skulu fara fram í nóvembermánuði og skulu um- 

sóknir komnar fyrir 15. nóvember í hendur sjóðstjórnar. Heimilt er þó sjóðstjórn að 
veita styrk úr sjóðnum á öðrum tíma, ef ástæða þykir til. 

10. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð 5 konum, sem kosnar eru á Landsfundi kvenna, 

fyrir það tímabil, sem líður á milli landsfunda. Í fyrsta sinn skal stjórnin þó kosin 
á fulltrúaráðsfundi Kvenréttindafélags Íslands, í júní 1945 (og skal hún starfa til 
næsta landsfundar). Stjórnarkonur skulu vera félagar í K. R. F. Í. í Reykjavík og 
stjórnin öll sé búsett þar. Í fyrsta sinn, sem kosið er á landsfundi, skal draga úr 
tvær konur, síðan verða kosnar á víxl tvær og þrjár konur í einu. Kjósa skal jafn- 
margar konur til vara á sama hátt. 

Ef K. R. F. Í leggst niður, án þess að annar félagsskapur komi í þess stað, 
er sjóðurinn sé falinn, er þess óskað að stjórn sjóðsins sé kosin af sameinuðu Al- 
þingi. Stjórnin skal þó ávallt vera skipuð konum. 

11. gr. 
Stjórn sjóðsins ber að halda gerðabók fyrir sjóðinn, færa í hana skipulagsskrána, 

fundarsamþykktir, umsóknir um styrk úr sjóðnum, styrkveitingar og annað, sem 
varðar hag og rekstur sjóðsins, tekjur og gjöld, og færa í hana ársreikninga sjóðs- 
ins. 

Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir á sama hátt og aðrir reikningar Kven- 
réttindafélags Íslands. 

12. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og skal hún birt 

í B-deild Stjórnartíðindanna. 

13. gr. 
Með skipulagsskrá þessari er felld úr gildi skipulagsskrá fyrir Menningar- og 

minningarsjóð kvenna nr. 147 frá 97. ágúst 1945.
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GJALDSKRÁ 
um póstburðargjöld. 
  

  

  

  

    
    
  

    

| | 
tj ID | Innan- Norð- Önnur fn NT SNITITT - Burðar- 

SENDING AR lands | urlönd lönd TEGUND SENDINGAR gjald kr. 

“ NN NN 
| 

Þyngd- | | | 

FA 
ö k | |! 

Hámark stærðar A | Burðar- | Burðar- Burðar. | 

og þyngdar / gj.kr. | gj.kr. gj. kr. FA 
| ! Póstávísanir. 

Bréf 20 | 7 E 10 | Innanlands og til Norðurlanda: 

Hámarksstærð: 100 1 14 24 Hámarksupphæð innanlands: 

Lengd breidd 250 1 91 55 Kr. 100 000.00 (Simapóstávísanir kr. 

4. þykkt 900 mm. 500 | 30)  30| 100 Bea 
Mesta lengd 600 mm. 1000 | 120 | 120 170 Fyri rgJa ú: 

Í ströngum: 2000 | 270. 270 270 yrir upphæð allt að 200 kr. 10 

lengd -- tvöfalt þver- Fen yfir 200 kr. NU 1000 15 

mál 1040 mm. fyrir hv. 1000 kr. eða minna þar yfir. 5 

Mesta lengd 900 mm. b. Til annarra landa: 

Hámarksþyngd 2 kg. Burðargjald: 

Lágmarksstærð: Fyrir upphæð allt að 1000 kr. .... 23 

90 x 140 mm. Í ströng- fyrir hv. 1000 kr. eða minna þar yfir 1 

um: Lengd - tvöfalt Um hámarksupphæð póstávisana til 

þvermál 170 mm. útlanda, veita pósthúsin upplýsingar. 

Minnsta lengd 100 mm. | 

Póstkort. | . se 

Mest 105 < 148 mm | 5, 5 6 || Póstkröfur. 

Minnst 90 X 140 mm | | Hámarksupphæð sama og póstávísana. 

Burðargjald sendingar eftir tegund. 

Prent. | , | 
a. Innanlands og til Norðurlanda: | 

a og bréfa. | | 5 5 . A . R | 

Stærð sama og bófa. | ab á SJ 3} Ö hurðargjald eins og Ísrir pósti) 
og póstkort). 250 | 12 | 12 14 Póstkröfugjald 5 

Hámarksþyngd 2 kg. 500 | 20 20 ÞY  i 

Bækur þó 5 kg. 1000 35 | 35 40 | b. Til annarra landa: 

Burðargjald fyrir prent | 2000 | 55; 67 67 Burðargjald: 

yfir 1000 g til Norðurl. { 3000 | 85 | 101 101 Fyrir upphæð allt að 1000 kr. .... 35 

er sama og fyrir 4000 | (115 | 135 135 fyrir hv. 1000 kr. eða minna þar yfir | 7 

„Önnur lönd“ 5000 | 150, 169 169 | 

Smápakkar (aðeins til 100 10 10 | Almennir bögglar (innanlands): 

útlanda) 250 20 20 | Hámark þyngdar og stærðar (lágmarks- 

Stærð sama og bréfa 500 | 34. 34 Í stærð 90 X 140 mm): Þyngd 20 kg 

Hámarksþyngd 1 kg. 1000 | 60 60 | mest. Lengd - breidd þykkt 3 m. 

- - Mesta lengd 150 m. 

Innrituð blöð og tímarit. | | Burðargjald: 

Innritunargjald 400 kr. | | 1 kg 3 kg 5 kg 7 kg 10 kg 15 kg 20 kg 

Ársgjald 100 kr. | | 30 kr 50 kr 7O kr 90 kr 120 kr 170 kr 220 kr 

Stærð sama og bréfa hver | Fyrir rúmfreka og brothætta böggla 

a) Til umboðsm. sk 500 | 5 | greiðist 50% viðbótargjald. 

í ei) | | Um burðargj. fyrir böggla til útlanda 

Hámarksþ. 20 kg. | | Sérstakar seglur veita pósthúsin upplýsingar. 

| | gilda um afslátt A 

b) Til áskrifenda. | af burðargjaldi Verðbr og „þögslar. ítir tegund 
Hámarksþyngd 500 | hver | | léttra blaða. urðargja sen ingar eftir tegund. 

g hvert eintak. 100 2 Skrásetningargjald. 
16 

Tryggingargjald. 

| Fyrir hverjar 5000 kr. eða minna þar 16     yfir. 
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Loftbréf: Söluverð kr. 12. 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 Talning í verðbréfi innanlands: kr. 20 hver 5 - sending. 
  

Alþjóða-svarmerki: Söluverð kr. 18 
. sn Skiptiverð í frímerkjum kr. 10 Afturköllun sendingar, breyting á áritun, EN . Á . breyting á póstkröfuupphæð, fyrirspurn Fyrirframgreiðsla eftir frankóseðli: kr. 12 

um sendingu kr. 16 Tollmeðferð bréfa, prents og smápakka: kr. 
10 

Tollmeðferð böggla: kr. 20 

  

Hraðboðagjald: (Útburður bréfa og til- NI já Á Gjald fyrir að búa um böggla á ný: kr. 14 kynningar um böggla með sérstökum 
sendimanni, þegar eftir komu sending- Geymslugjald böggla: 9 kr. á dag. ar á ákvörðunarpósthús). Hámarksgjald kr. 270 
Þar sem daglegur útburður er kr. 25 Afhending ábyrgðarsendinga með móttöku- 

kvittun í eigin hendur: Utanlands og inn- 
an kr. 8 

  

Móttökukvittun kr. 16   
  

Greiðsla skaðabóta póststjórnarinnar fyrir ábyrgðarsendingar, verðsendingar og böggla innanlands er sem hér segir: 

1. Verðbréf og -bögglar: Allt að upphæð hins tilgreinda verðs. 
2. Ábyrgðarsendingar og almennir bögglar: a. allt að kr. 1200 fyrir glataða ábyrgðarsendingu. b. allt að kr. 4200 fyrir böggul, sem glatast eða eyðileggst. 

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. júlí 1971. Samtímis fellur úr gildi fyrri gjaldskrá um póstburðargjöld 
frá 30. október 1970. 

Samgönguráðuneytið, 25. júní 1971. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

  

Stjórnartíðindi B 10, nr. 104—108. Útgáfudagur 30. júní 1971.
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REGLUGERÐ 

fyrir Vatnsveitu Bessastaðahrepps. 

1. gr. 

Reglugerð þessi gildir innan marka Bessastaðahrepps, nema annað sé tekið fram 

hér á eftir. 

2. gr. 

Hreppsnefnd Bessastaðahrepps hefur einkasölu á vatni til hverra þarfa sem er 

á því svæði hreppsins, sem vatnsveitunni er ætlað að ná yfir og hún getur fullnægt. 

ð. gr. 

Hreppsnefnd Bessastaðahrepps fer með yfirstjórn vatnsveitunnar, sem er eign 

Bessastaðahrepps. 
Hreppsnefndin sér um fjárreiður hennar og bókhald. 

4. gr. 

Vatnsveitunefnd, sem kosin er af hreppsnefnd Bessastaðahrepps til 4 ára í senn, 

skipuð 3 aðalmönnum og jafnmörgum til vara, búsettum í Bessastaðahreppi, annast 

öll framkvæmdastörf, viðhald og endurbætur vatnsveitunnar, í samráði við hrepps- 

nefnd, sem ákveður þóknun vatnsveitunefndar. 

Að tillögu vatnsveitunefndar gelur hreppsnefnd ákveðið að ráða sérstakan um- 

sjónarmann til að annast framangreind störf í þágu veitunnar, ásamt öðrum störf- 

um, er honum kunna að verða falin. 

5. gr. 

Vatnsveitan lætur leggja aðalvatnsæðar um hreppinn svo víða, sem fært þykir, 

svo að húseigendur eigi aðgang að þeim í fyrirhuguðu vegarstæði, götu eða opnu 

svæði, er lóðir þeirra liggja að. 

Frá aðalæðum skulu húseigendur leggja vatnsæðar í hús sín á eigin kostnað. 

Allar vatnsæðar frá aðalæðum að húsi og í því eru eign húseiganda, og ber hann 

kostnað af lögn þeirra og viðhaldi. 
Vatnsveitan getur þó ákveðið, að heimæðar eða hluti þeirra skuli lagðar af 

starfsmönnum hennar, en á kostnað húseiganda. 

Því aðeins er heimilt að tengja heimæðar við hús, að þau séu fokheld og upp- 

hituð. 

6. gr. 

Hver sá, sem tengja vill hús við vatnsveitu Bessastaðahrepps skal senda vatns- 

veitunefnd skriflega umsókn þar um, og skal hún undirrituð af húseiganda eða um- 

boðsmanni hans og pípulagningameistara þeim, sem verkið á að annast. Umsókn- 

inni skulu fylgja upplýsingar um, hve mikið vatn hlutaðeigandi telur sig þurfa að 

nota, ásamt uppdrætti af vatnslögninni í tvíriti og mælikvarða, sem er ekki minni 

en 1:100. 
B30 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Uppdrátturinn skal gerður af manni, sem hæfur er til þess að mati vatnsveit- 
unnar. 

Uppdrátturinn skal sýna gerð og stærð allra vatnsæða, loka og krana, bæði utan- 
húss og innan. Á afstöðumynd skal sýnd og málsett lega heimæðar frá húsveg gg að 
tengistað við vatnsveituæð. Gert skal ráð fyrir vatnsmæli á óskiptri húsæð, og skal 
honum afmarkaður staður á uppdrætti. Álíti vatnsveitan nauðsyn á, að gerðir séu 
nánari uppdrættir eða séruppdrættir, skulu þeir látnir í té. 

Ef uppdrættir eru ekki til af gömlum vatnslögnum, sem breyta á eða tengja 
við aðalæð, getur vatnsveitan krafizt þess, að þeir séu gerðir, og ber húseigandi all- 
an kostnað af því. 

Et vatnsveitan samþykkir uppdrátt, skal á hann færð áritun um það. 
Pipulagningameistari sá, er verkið á að vinna, ritar nafn sitt á eintak vatns- 

veitunnar, áður en verkið hefst. Sé skipt um pípulagningameistara, meðan á verki 
stendur, skal það tilkynnt vatnsveitunni. 

Uppdráltur, áritaður af vatnsveitunni og viðkomandi pípulagningameistara, skal 
ávallt vera á vinnustað. Með áritun tekur vatnsveitan enga ábyrgð á því, að hægt sé 
að framkvæma verkið vegna lagna eða annars, sem kann að vera því til fyrirstöðu. 

- $r. 
Pípulagningameistarar, sem áritað hafa uppdrátt, bera ábyrgð á, að allar lagnir 

séu Í samræmi við samþykkt þessa, nánari fyrirmæli, er kunna að verða sett, og sam- 
þykktan uppdrátt. 

Et pípulagningameistari brýtur í bág við fyrirmæli samþykktar þessarar eða 
reglur settar samkvæmt þeim, eða brot er framið af starfsmönnum, sem hann ber 
ábyrgð á, getur vatnsveitunefnd veitt honum áminningu. Enn fremur getur hún lagt 
bann við því, að viðkomandi pipulagningameistari vinni verkið, ef um miklar sakir 
er að ræða eða ítrekað brot. 

8. gr. 
Vatnsveitunefnd skal hafa eftirlit með því, að nýlagnir séu í samræmi við sam- 

þykktan uppdrátt og samþykkt þessa. 
Engar vatnsæðar má hylja, fyrr en þær hafa verið viðurkenndar af vatnsveit- 

unni. 
Vatnsveitunefnd hefur rétt til þess að láta þrýstiprófa vatnslagnir á kostnað 

húseigenda, og sé það gert, skal pípulagningameistari sá, er ábyrgð ber á verkinu, 
vera viðstaddur og aðstoða starfsmenn vatnsveitunnar við prófunina. 

Álíti vatnsveitunefnd, að verk sé eigi framkvæmt samkvæmt ákvæðum sam- 
þykktar þessarar eða öðrum reglum, er settar kunna að verða, getur hún stöðvað 
verkið, þar til bætt hefur verið úr því, sem áfátt kann að vera. 

9. gr. 
Skylt er þeim, sem nota vatn úr vatnsveitunni, að fara eftir fyrirmælum ráðs- 

manna veitunnar um efni, lögr og viðhald vatnsæða sinna, og annað það sem lýtur 
að vatnslögnum í og við hús þeirra. 

Heimilt er umsjónarmönnum veitunnar að fara um hús og lóðir vatnsnotenda 
til þess að athuga vatnslagnir og gera þær ráðslafanir í þágu vatnsveitunnar, sem 
þeir telja nauðsy nlegar, þó skal haft samráð við húseigendur. Loka má fyrir vatn 
meðan hreinsun og viðgerð fer fram á geymum eða æðum veitunnar, enda skal 
slíkt tilkynnt fyrirfram, ef þess er kostur.
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10. gr. 

Heimilt er að loka vatnsæðum að undangenginni aðvörun hjá þeim, sem van- 

rækja að tilkynna bilanir á pípum eða tækjum, eyða vatni að óþörfu, eða greiða ekki 

vatnsskatt eða stofngjald á réttum gjalddaga. 

Fullan vatnsskatt ber að greiða fyrir þann tíma, sem vatnsæðar eru lokaðar. 

Vanræki húseigandi viðhald á vatnslögnum sínum, er vatnsveitunni heimilt að 

annast viðgerð á kostnað hans. 
Þá er heimilt að taka úr sambandi ónotaðar vatnsæðar í eigu einstaklinga, sé 

eigi gert sennilegt, að þær verði teknar í notkun innan skamnis tíma. 

Kostnað, er af þessu leiðir, greiðir eigandi. 

Vatnsveitunni er heimilt að taka gjald fyrir opnun heimæðar, sem lokað hefur 

verið af ofangreindum ástæðum. 

11. gr. 

Vatnsæðar og tæki skulu þannig tengd, að eigi sé hætta á, að valn í æðunum 

óhreinkist, og skal innrennslisloki vera á kerfinu. 

Óheimilt er að tengja saman æðar vatnsveitunnar og einkavatnsæðar frá öðrum 

vatnsbólum. 
Óheimilt er að tengja saman vatnsveitu og hitaveitu, og skulu blöndunartæki hafa 

óhindrað rennsli í frárennslisstút. 

Vélar eða önnur tæki, sem nota vatn, önnur en venjulegar heimilisvélar, má ekki 

tengja við vatnsveituna nema að fengnu sérstöku leyfi. 

12. 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 deyf- 

ingar á hávaða frá dælu. 

13. gr. 

Skylt er hverjum manni að láta af hendi land og landsafnot í þarfir vatnsveit- 

unnar, og þola þær eignakv aðir, óhagræði og takmarkanir á afnotarétti, sem vatns- 

veitan kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir samkvæmt mati, 

ef ekki næst samkomulag. 

14. gr. 

Vatnsveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrartrufl- 
unum, er verða vegna vinnu við æðar vatnsveitunnar eða af öðrum ástæðum. 

Ef eldsvoða ber að höndum, hafa slökkviliðið, lögregla og starfsmenn vatns- 

veitunnar heimild til þess að gera hverjar þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar mega 

teljast, hvort heldur á vatnsæðum í einkaeign eða vatnsveitunnar. 

15. gr. 
Af öllum húseignum á veitusvæðinu, sem sérmetnar eru til fasteignamats og 

vatni er veitt í, skal greiða vatnsskatt, er nemi 2%, — tveir af þúsundi — af núgild- 

andi fasteignamatsverði árlega. Séu fleiri en ein íbúð í sama húsi, greiðist árlega 

kr. 1000.00 af hverri íbúð. 
Nú er hús, sem vatni er veitt í ekki metið fasteignamati og ákveður hreppsnefnd 

þá vatnsskatt.
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16. gr. 
Fyrir önnur vatnsnot, svo sem til veitingareksturs, þvottastöðva, bifreiða, skipa, 

iðnaðarfyrirtækja, fiskvinnslustöðva, gripahúsa eða hvers annars, sem ekki er sér- 
staklega til tekið í reglugerðinni, skal greiða samkvæmt ákvörðun hreppsnefndar og 
skal þá miða gjald við áætlaða eða mælda notkun í mö. 

17. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt að breyta vatnsgjöldum samkvæmt reglugerð þessari um 

allt að 50% til hækkunar eða lækkunar, bæði í heild og einstökum liðum, fyrir eitt 
ár Í senn. 

18. gr. 
Heimilt er að krefja hvern aðila, sem fær tengda heimæð frá aðalæð um allt að 

kr. 5000.00 — fimm þúsund krónur — í stofngjald, sem greiðist, þegar tenging er 
framkvæmd. 

19. gr. 
Hreppsnefnd getur krafizt þess, að tillögu vatnsveitunefndar, að fyrirtæki og 

aðrir vatnsnotendur greiði vatnsskatt eftir mæli. Ber þá hverjum vatnsnotanda að 
greiða andvirði vatnsmælis, uppsetningu og viðhald svo og vatnsskattinn sjálfan, 
eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar, enda komi til staðfesting ráðherra. 

20. gr. 
Gjalddagi vatnsskatts skal vera 15. janúar ár hvert og greiðist skatturinn í einu 

lagi fyrirfram fyrir eitt ár í senn á skrifstofu oddvita. Vatn, sem selt er eftir rúm- 
taki mælds vatns, skal greiða eftir á fyrir hverja 4 mánuði, með gjalddögum 15. 
janúar, 15. maí og 15. september. Greiðist vatnsskatturinn ekki á réttum gjalddaga, 
falla á hann dráttarvextir 1% fyrir hvern byrjaðan mánuð. Vatnsskattinn má einnig 
taka lögtaki og er hann tryggður með lögveði í eigninni næstu tvö ár eftir gjalddaga 
með forgangsveði fyrir hvers konar samningsveði eða aðfararveði. 

21. gr. 
Reikningsár vatnsveilunnar er almanaksárið og skulu reikningar hennar endur- 

skoðaðir af endurskoðendum hreppsins árlega og fylgja hreppsreikningunum. 

22. gr. 
Hreppsnefnd getur sett nánari reglur um framkvæmd þeirra mála, er reglugerð 

þessi fjallar um. 
Jafnframt gelur hún veitt undanþágur frá reglugerðinni, ef hún telur gildar 

ástæður til slíks. 

23. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, nema þyngri refsing liggi við að 

lögum. 

Mál út af reglugerð þessari skulu sæta meðferð opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Bessastaðahrepps 
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. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júní 1971. 

Emil Jónsson. 
  

Halígrímur Dalberg.
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SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Önundarfjarðar. 

R 1. gr. 

Félagið heitir Veiðifélag Önundarfjarðar. 

2. gr. 

Félagið nær til allra jarða í innanverðum Önundarfirði milli Selabóls og Holts, 

að báðum meðtöldum, en þær eru: Selakirkjuból 1, Selakirkjuból 9—-4, Neðri Breiða- 

dalur 1, Neðri-Breiðadalur 2, Neðri-Breiðadalur 3, Neðri-Breiðadalur 4, Fremri- 

Breiðadalur, Ytri-Veðrará, Innri Veðrará, Tannanes, Kirkjuból í Korpudal, Kropp- 

staðir, Efstaból, Hestur, Ármúli, Neðri-Hesthús, Efri-Hesthús, Tunga, Hóll, Grund, 

Vífilsmýrar 1, Vífilsmýrar 2, Betanía, Mosvellir Í og 9, Kirkjuból í Bjarnardal, 

Tröð, Vaðlar og Holt. 

3. gr. 

Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskigengd á félagssvæðinu og ráðstafa 

veiði þar. Félagið tekur til allrar veiði vatnafiska á félagssvæðinn. 

4. gr. 

Stjórn félagsins skipa 3 menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir 

kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga beir úr stjórninni á víxl, í fyrstu eftir 

hlutkesti en síðan í þeirri röð, sem þeir voru kosnir og helzt svo sama röð áfram. 

Stjórnin kýs sér formann. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast undan 

kosningu, 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 en 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 

vfirumsjón 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 fyrir 16. maí ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störf- 

um félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta 

starfsári, Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins, og úrskurðar 

fundurinn þá. 

7. gr. 

Peikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana Í 

serðabók, sem henni er skylt að halda, svo og sambykktir félagsins, félagsskrá, 

fundargerðir og bréf. 

8. gr. 

Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

Félagsmenn sreiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð.
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9. gr. 
Brot á samþykkt þessari varða sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 

um lax- og silungsveiði. 
Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970, um Jax- og 

silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 18. júní 1971. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

Nr. 111. 18. júní 1971. 

ARÐSKRÁ 

fyrir Veiðifélag Saurbæjarhrepps. 

Veiðijarðir Einingar 

Litla-Holt og Stóra-Holt ............0)00.0.. 0. MR) 
Neðri-Brunná ...........00.%..20 0... 28 
Efri-Brunná ............000 0. 4. 
Máskelda ...............00..000. 0 31 
Hvoll 2... sr 52 
Neðri-Brekka .........2..00%0 200. 13 
Fremri-Brekka .........0000.0... 00 22 
Bersatunga ................0..... 00 27 
Hvítidalur „..........0.0.000 0 125 
Litli-Múli (........... 6 
Stóri-Múl ...........000000000 0 39 
Þurranes „...........00.0.00 0 23 
Lambanes ................00. 0. 47 
Staðarhóll .......000..0. 00 IR 107 
Mikligarður ..................... TT 
Þverfell ............... 54 
Kjarlaksvellir .........0...00.0 0... 28 
Þverdalur ...........0.000000.... 00 24 
Bjarnastaðir .............0.0.0.00000 14 
Kverngrjót ..............0.....00. 0. 54 
Saurhóll ..............0... 000 92 
Tjaldanes .................. 78 
Belgsdalur .............0.0...00..0. 38 
OS 22 

Einingar 1000 

Arðskrá þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970, um lax- og 
silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneylið, 18. júní 1971. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson.
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ARÐSKRÁ 

fyrir Veiðifélag Laxár og Krákár. 

Býli 

Grenjaðarstaður ..........0.00000 0... neee 

Aðalból 2......z00r ee 

Búvellir ..........000 0000 

Hvoll .........0.0 0000 

Staðarhóll ........0....00.. enn 

Brúar 2........... 000 

Presthvammur ........00.. 00. 

Birningsstaðir ...........00000000 000. enn 

Kasthvammur ...........0 s.s 

Árhvammur 2... 
Halldórsstaðir Í .............0..00 00. enn 

Halldórsstaðir IN .............00000 0000 

Halldórsstaðir IM .............000.00 00. en 

Halldórsstaðir IV ..........0...0. 0000. 

Þverá ............00. 0. sn 

Auðir .........0. 000 

Hólar ............. s.s 

Árhólar ..........cc.ee 

Hamar ..............cee sess 

Ljótsstaðir ..........000.000 000 

Brettingsstaðir .........00.2.0.0 000. 

Helluvað 1............0000. 00... 

Helluvað IM .........00.0.. 000. 

Laxárbakki ........2.0..0.0 000 

Hofsstaðir ..............0 0... 

Arnarvatn I .........0.000. 0000 

Arnarvatn I .........020000 0000 

Arnarvatn HI ..........0..00.000 0000. 

Arnarvatn IV .......2..0.00.0 0... 

Geirastaðir ...........00... 0... 

Nónbjarg ........00002 0000 00 err 

Haganes .........00000 00... nennt nr ratar 

Álftagerði 1 .......0..0..00.00 000. nr nr annt 

Álftagerði IN .„.........00...2 000... 
Álftagerði III ...............0.000 0000. 
Álftagerði IV .......0.2.00000 000. 
Skútustaðir Í ................00 0000 

Skútustaðir I ..............0.000 00. 

Skútustaðir MIT .............0.0.0 0000. 

Grænavatn I .........000..000 00. 

Grænavatn I ............0.. 0000. 
Grænavatn INN ...........0....2.000. 0... 
Grænavatn ÍV ...........2.2.00 000. 

Gautlönd 1 ............0 0. 

Gautlönd MH ...........0..0 0... 
Litlaströnd ............... 0... 

Nr. 112. 

% af arði 

0 360 
0 360 

0 360 

0 200 
0 360 
0 360 
3400 

5000 

3 700 

3 700 

1100 

0 550 
0 825 

0 825 
2800 

4 300 

4 732 
2368 

5 900 

4. 300 
5100 

4 000 

2000 

2000 

15 400 

2700 

2700 

2700 

2700 

3332 

1668 

2570
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Býli % af arði 

Baldursheimur Í .............0. 0000. 0 487 
Baldursheimur IH ............0...0.. 0000 0 163 

Þórólfshvoll ............0.0.0 0000 0 650 

Heiði ...............0..00 2 0 135 
Bjarnastaðir ..............0...0000000 0. 0135 

Arðskrá þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970, um lax- og 
silungsveiði, og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 21. júní 1971. 

Ingólfur Jónsson. 0 

Þorv. K. Þorsteinsson. 

Nr. 113. 21. júní 1971. 

SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Stóru-Langadalsár og Setbergsár. 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélag Stóru-Langadalsár og Setbergsár. Heimili þess og 

/arnarþing er á Skógarströnd. 

2. gr. 
Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Stóru-Langadalsá og Setbergsá, en 

þær eru Narfeyri, Ytri-Leiti, Stóri-Langidalur, Klettakot, Haukabrekka, Klungur- 
brekka, Litli-Langidalur, Setberg og Ós. 

3. gr. 
Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu, og að leigja 

það til stangaveiði. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

4. gr. 
Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir 

kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, 
að formaður gengur út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, og hinn 
eftir þrjú ár, og helzt svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur 
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. 

ð. 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.
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6. gr. 

Aðalfund skal halda fyrir lok apríl ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá 

störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta 

ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fund- 

urinn 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, 

arðskrá, 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 samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970, um lax- 

og silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 21. júní 1971. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

28. júní 1971. Nr. 114. 

REGLUGERÐ 

um heimilisþjónustu fyrir aldraða. 

1. gr. 

Aðstoð sú, sem öldruðu fólki er veitt í heimahúsum á vegum sveitarfélaga sam- 

kvæmt lögum um heimilishjálp í viðlögum (1. nr. 10/1952 sbr. Í. nr. 58/1963) nefn- 

ist heimilisþjónusta og konur þær, sem aðstoðina annast, nefnast þjónustur. 

2. gr. 

Sveitarstjórnum er heimilt að koma á fót og starfrækja heimilisþjónustu hver 

í sínu sveitarfélagi. Einnig er sveitarfélögum heimilt að sameinast um slíka starf- 

semi. 
Fela má framkvæmd heimilisþjónustunnar félagi eða stofnun undir yfirstjórn 

sveitarstjórnar. 

3. gr. 

Hlutverk heimilisþjónustu er að veita ellilifeyrisþegum aðstoð og umönnun, 

þegar þeir vegna veikinda eða af öðrum ástæðum geta ekki séð um sig sjálfir og 

þarfnast aðstoðar til þess að geta dvalið í heimahúsum. 

Hversu lengi aðstoðin er veitt fer eftir aðstæðum í hverju tilfelli samkvæmt 

mati stjórnanda heimilisþjónustunnar. 

4. gr. 

Umsókn um heimilisþjónustu skal fylgja vottorð læknis um heilsufar umsækj- 

anda. 
B32
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5. gr. 
Hafa skal samráð við vandamenn hins aldraða um heimilisþjónustuna, ef kostur 

er, ella skal hafa samráð við heimilislækni hans einkum með tilliti til öryggis hins 
aldraða. Nánari reglur um þetta atriði má setja í reglum, sem settar eru samkvæmt 
8. gr. 

6. gr. 
Stjórnandi heimilisþjónustunnar skal ganga úr skugga um, að þjónusturnar séu 

hæfar til starfsins og skulu þær að öðru jöfnu ganga fyrir, sem lokið hafa tilskildu 
námskeiði. 

7. gr. 
Þjónustur skulu leggja fram heilbrigðisvottorð frá hlutaðeigandi héraðslækni 

eða trúnaðarlækni sveitarfélags. Einnig er þeim skylt, að undirgangast læknisskoðun 
og bólusetningar, ef nauðsyn krefur að dómi stjórnanda heimilisþjónustunnar eða 
héraðslæknis. 

8. gr. 
Stjórnendur heimilisþjónustu á hverjum stað setja reglur um Það, hvaða störf- 

um þjónustur skulu gegna á heimilum aldraðra, og skal bæði þjónustunum og 
Þiggjendum aðstoðar þeirra skylt að fara eftir þeim reglum. Þiggjendum heimilis- 
þjónustu skulu látnar nefndar reglur í té. 

9. gr. 
Þjónustur skulu gæta þagmælsku um það, sem þær komast að í starfi sínu. 

10. gr. 
Þjónustur taka laun sín hjá sveitarsjóði og er þeim óheimilt að taka við neins 

konar greiðslum eða gjöfum frá þeim, sem þær veita aðstoð. 

11. gr . Ð . 

Sá, sem nýtur heimilisþjónustu samkvæmt reglugerð þessari, skal greiða fyrir 
hana eftir reglum, sem sveitarstjórn setur. Þeir sem ekki hafa aðrar tekjur en elli- 
lífeyri, skulu þó undanþegnir greiðsluskyldu. 

12. gr. 
Tryggingaráð getur að beiðni sveitarfélaga ákveðið, að útgjöld vegna heimilis- 

þjónustu, sem veitt er ellilifeyrisþegum, skuli að nokkru eða öllu leyti reiknuð sem 
uppbætur á lífeyri samkvæmt 19. grein almannatryggingalaga, enda séu reglur sam- 
kvæmt 11. grein þessarar reglugerðar samþykktar af tryggingaráði. 

Uppbætur þessar greiðast að 3 hlutum af Tryggingastofnuninni en að % af 
hlutaðeigandi sveitarsjóði. Ríkissjóður endurgreiðir síðan sveitarfélaginu "% þess 
kostnaðar, er kemur í þess hlut. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 10 95. janúar 1952 
um heimilishjálp í viðlögum, sbr. lög nr. 58 22. apríl 1963 um breyting á þeim lögum 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. júní 1971. 

Emil Jónsson. 

Jón $S. Ólafsson.
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REGLUGERÐ 

um flutning líka. 

1. gr. 

Enginn má taka lík til flutnings inn í landið eða úr landi nema það sé í loft- 

og lagarheldri málmkistu, en þar utan yfir sé traust trékista, og svo um búið, að 

málmkistan haggist ekki innan í trékistunni. Líkinu skal fylgja vottorð um um- 

búnað þess og vottorð læknis þar sem tekið er fram, hvort um næman sjúkdóm 

sé að ræða, er sótthætta geti stafað af. 

2. gr. 

Sé um lík að ræða, er gæti borið með sér smit einhverrar þeirrar sóttar, er 

sóttvarnarráðstöfunum samkvæmt sóttvarnarlögum ber ávallt að beita gegn (bólu- 

sótt, kólera, svarti dauði), fer um flutning þess og vörzlu í samræmi við ákvæði 

sóttvarnarreglugerðar. Beita má og sömu ákvæðum þótt um aðra sótt sé að ræða, 

þegar landlæknir telur sérstaka ástæðu til og ráðherra úrskurðar að svo skuli gert. 

ð. gr. 

Um lík, sem flutt er milli prestakalla hér á landi, skal svo búið (sbr. 4. gr.) að 

það sé í loft- og lagarheldri kistu úr málmi, eða öðru jafngildu efni, og sé hún 

skorðuð svo ekki haggist innan í trékistu. Líkinu skal fylgja vottorð um umbúnað 

þess. 

4. gr. 

Héraðslæknir (borgarlæknir) má veita undanþágu frá ákvæðum 3. gr. begar 

um stuttar ferðir er að ræða, lík aðeins fárra daga gamalt og sótthætta kemur 

ekki til greina. 

ð. gr. 

Nú óskar maður að grafa upp lík til að flytja það í burtu, og skal þá leita 

heimildar ráðherra. Ef ráðherra heimilar uppgröftinn, segir hann nánar fyrir 

hverjar varúðarráðstafanir skuli viðhafðar. 

6. gr. 

Reglur þessar hagga í engu ákvæðum sóttvarnarlaga og sóttvarnarreglugerðar 

um frekari öryggisráðstafanir gegn útbreiðslu næmra sótta. 

7. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum, nema þyngri refsingu 

varði samkvæmt almennum lögum. 

8. gr. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt heimild í 39. gr. laga nr. 34 

12. apríl 1954 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 30. júní 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson, 
Páll Sigurð sson.
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AUGLÝSING 
um gildistöku laga nr. 23 7. apríl 1971, um breyting á lögum nr. 104 22. des. 
1965, um aukatekjur ríkissjóðs og um gildistöku laga nr. 24 7. apríl 1971, um 

breyting á lögum nr. 75 27. júní 1921, um stimpilgjald. 

Framangreind lög skyldu taka gildi 1. maí 1971, þó ekki fyrr en við gildis- 
töku nýs fasteignamats. Nú hefur nýtt fasteignamat verið staðfest til að taka gildi 
1. ágúst 1971 og öðlast þá framangreind lög gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 6. júlí 1971. 

Magnús Jónsson. 

Jón Sigurðsson. 

Nr. 117. 5. júlí 1971. 
AUGLÝSING 

um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að nota heimild laga nr. 99 12. desember 1970, og 
innheimta frá og með 1. ágúst 1971 með viðauka eftirtalin gjöld til ríkissjóðs: 

a.. Með 140% viðauka stimpilgjald af öðru en afsölum fyrir fasteignum og skipum, 
leigusamningum um jarðir og lóðir og af kaupmálum. 

b. Með 140% viðauka leyfisbréfagjöld, önnur en þau, er um ræðir í aukatekju- 
lögum nr. 104/1965. 

c. Með 560% álagi gjald af innlendum tollvörutegundum samkvæmt lögum nr. 
60/1939, nema af gosdrykkjum samkvæmt 1. tölulið 4. kafla 2. gr. með 680% 
álagi, öli samkvæmt 3. tölulið sama kafla með 740% álagi og kaffibæti sam- 
kvæmt 1. tölulið 3. kafla, 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. Með auglýsingu þessari er úr gildi numin auglýsing frá 24. des. 1970, um 
sama efni. 

Fjármálaráðuneytið, 5. júlí 1971. 

Magnús Jónsson. 

Jón Sigurðsson. 

Nr. 118. 6. júlí 1971. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 165 20. maí 1968 um bátaábyrgðarfélög. 

1. gr. 
I. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar hljóði þannig: 
Stjórn bátaábyrgðarfélags skal skipuð þremur mönnum. Er einn þeirra formaður 

og tveir meðstjórnendur. Eigendur hinna vátryggðu skipa velja tvo stjórnarmenn,
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en Samábyrgðin hinn þriðja. Á sama hátt skal velja þrjá stjórnarmenn til vara. 

Val stjórnarmanna skal fara fram á aðalfundi félagsins og gildir til tveggja ára 

í senn. 
4. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar hljóði þannig: 

Stjórnarfundi skal halda, þegar formaður telur þess þörf, eða þegar tveir 

stjórnarmenn krefjast. Stjórnin er ályktunarfær, ef tveir stjórnarmenn sækja fund. 

Orðin „kr. 20.000.00% í 7. mgr. sömu greinar reglugerðarinnar verði: kr. 

50 000.00. 
2. gr. 

Orðið „júnímánaðar“ í 1. mgr. 11. gr. reglugerðarinnar verði: októbermánaðar. 

3. gr. 
1. mgr. Í4. gr. reglugerðarinnar hljóði þannig: 

Þegar greiddar eru tjónabætur, aðrar en bætur fyrir alskaða, skal ávallt draga 

frá hverju einstöku tjóni sjálfsábyrgð kr. 390.00 margfaldaðar með rúmlestatölu 

skipsins, þó eigi lægri tölu en 20 rúmlestir og eigi hærri tölu en 80 rúmlestir. 

Grunntalan 390 breytist í samræmi við verðbreytingar, er kunna að verða eftir að 

reglugerð þessi tekur gildi og leiða til breytinga á vátryggingarverði nýrra skipa. 

4. gr. 

16. gr. reglugerðarinnar falli niður, en í stað hennar komi ný grein, er hljóði 

svo! 
I. Félagið bætir tjón á vélum skips, einnig á ásum og öðrum útbúnaði vélarinnar, 

ef tjónsorsakir eru þessar: 

1. Eldur eða sprenging, sem ekki stafa frá vélinni sjálfri. 

2. Skipið sekkur, því hvolfir, það strandar eða kennir grunns. 

3. Skipið rekst á fastan eða fljótandi hlut, þar með talinn ís. 

Bætur fyrir slík tjón skulu háðar sérstakri sjálfsábyrgð, er nemi að hundraðs- 

hluta þeirri fyrningu, sem vélin ásamt ásum og öðrum útbúnaði var fyrnd um 

við síðustu vátryggingarmatsgjörð skipsins. Þessi sérstaka sjálfsábyrgð skal þó 

aldrei vera lægri en almenna sjálfsábyrgðin, sbr. 1. mgr. 14. gr. 

II. Ef aðalvél skips hefur ekki náð 12 ára aldri, miðað við smíðaár hennar, þá 

bætir félagið tjón á eftirtöldum aðalhlutum vélarinnar, enda verði að endur- 

nýja þá: 
1. Vélarblokk, ásamt stimplum, slífum og strokkloki, og telst þá hver sjálf- 

stæður strokkur vera vélarblokk. 
2. Sveifarás, ásamt legum. 

3. Sveifarhús, og telst þá hvert sjálfstætt strokkhús vera sveifarhús. 

4. Kambás, ásamt legum. 

5. Botnskál. 
Engar bætur koma fyrir stimpla, slífar, legur eða strokklok, nema þegar 

þessir hlutir eyðileggjast um leið og nefndir aðalhlutar vélarinnar 

Bætur miðast eingöngu við verð á nýjum, vélarhlutum, en hvorki við vinnu, 

slippkostnað né annan kostnað í sambandi við tjónið. Bæturnar eru háðar sér- 

stakri sjálfsábyrgð, sem hér segir: 

Aldur vélarhluta Sjálfsábyrgð 

0 8 Ár HAR .. Engin 

SÐ— AR HR A 25% 
DV FR FR HR 2... 85% 

TV 9 FR 45%
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Það skilyrði er fyrir bótaskyldu, að vélar séu vatnskældar (ekki sjókældar), 
og að í skipinu sé viðvörunarkerfi, sem gefur til kynna, þegar eldur er laus í 
vélarrúmi eða sjór streymir inn í það. 

ð. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 41 28. apríl 1967 og tekur 

þegar gildi. 
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 6. júlí 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson. 0 
Jón Ingimarsson. 

Nr. 119. 6. júlí 1971. 
SAMÞYKKT 

um hundahald í Hafnarfjarðarkaupstað. 

1. gr. 
Hundahald er bannað í lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar. 

2. gr. 
Bæjarráð getur þó leyft blindu fólki að hafa leiðsöguhund svo og hjálparsveit- 

um að hafa leitarhunda, ef heilbrigðisnefnd samþykkir. 

3. gr. 
Enn fremur skal bæjarráði heimilt að veita undanþágu þeim einstaklingum, 

sem, búsettir voru í kaupstaðnum 1. janúar 1971 og áttu þá hund, að hafa hundinn 
svo lengi, sem honum endist aldur til, með eftirfarandi skilyrðum: 

a. Tilkynna skal hundinn og merkja fyrir 1. sept. n. k. á kostnað eiganda og á 
þann hátt, sem heilbrigðisfulltrúi ákveður. 

b. Hundurinn skal hafður í stöðugri vörzlu. 
c. Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti þeim lögum og reglum er hundahald 

varða og fyrirmælum, er heilbrigðisfulltrúi setur. 
Aldrei skal veita leyfi fyrir grimma hunda eða varhugaverða á annan hátt. 
Heimilt skal hvenær sem er að afturkalla slíkar undanþágur, hvort heldur er 

um að ræða einstakar undanþágur, eða allar í heild. 

4. gr. 
Óheimilt er að hafa hunda með sér í matvörubúðir eða aðra slíka staði, þar 

sem matvara er höfð um hönd. 
Engum, hvorki íbúum bæjarins, né öðrum, er heimilt að láta hunda ganga 

lausa í bænum og skal lögreglan og heilbrigðisfulltrúi sjá um, að slíkum hundum 
sé lógað. 

5. gr. 
Af hverjum hundi greiðist 300.00 kr. skattur árlega. 

6. gr. 
Með samþykkt þessari er úr gildi felld 134. gr. heilbrigðissamþykktar fyrir 

Hafnarfjarðarkaupstað nr. 127 frá 27. október 1955. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með til þess að taka gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 6. júlí 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
  

Jón Ingimarsson.
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REGLUGERÐ 

um eftirlaun samkvæmt II. kafla laga nr. 101 1970, um Lífeyrissjóð bænda. 

1. gr. 
Eftirlaun skiptast í ellilífeyri og makalífeyri. 

Þeir, sem verið hafa bændur á lögbýlum og átt þar lögheimili, eiga rétt á elli- 

lífeyri samkvæmt 4. gr., enda uppfylli þeir öll eftirtalin skilyrði: 

a. séu fæddir árið 1914 eða fyrr. 
bh. hafi náð 70 ára aldri og látið af búskap; 

c. hafi verið bændur á lögbýlum í árslok 1967 og átt þar lögheimili; 

d. hafi áunnið sér réttindatíma samkvæmt 3. gr. 

Nú fellur bóndi, sem uppfyllt hefur skilyrði 2. málsgr. frá eftir 31. desember 

1969, og skal þá eftirlifandi maki eiga rétt á makalífeyri samkvæmt 4. gr. enda hafi 

hinn látni áunnið sér a. m. k. 5 ára réttindi samkvæmt 3. gr., hinn eftirlifandi maki 

sé eigi yngri en 35 ára við fráfall bóndans, hjónabandið hafi staðið a. m. k. ó ár 

og verið stofnað, áður en sjóðfélaginn náði 60 ára aldri. Sambúð veitir sama rétt og 

hjúskapur, enda hafi skilyrðum 21. gr. laga nr. 101 1970 um Lífeyrissjóð bænda 

um tilkynningu til sjóðsins verið fullnægt. Því aðeins skal tekið tillit til óvígðrar 

sambúðar, sem átt hefur sér stað fyrir árslok 1970, að skrifleg tilkynning hafi 

borizt frá hlutaðeigandi bónda fyrir lok júnímánaðar 1971, þar sem tilgreint sé, 

hve lengi sambúð hefur staðið. 

Heimilt er stjórn sjóðsins að víkja frá skilyrðum þessarar greinar um lög- 

heimili, ef hlutaðeigandi bóndi hefur haft meiri hluta tekna sinna af búvöru- 

framleiðslu. 
2. gr. 

Við ákvörðun um, hvort umsækjandi um ellilífeyri eða sá, sem umsókn um 

makabætur er tengd við, telst bóndi á lögbýli eða hafa látið af búskap, skal að 

jafnaði farið eftir ábúendaskrá Landnáms ríkisins. 

Nú færir umsækjandi rök að því, að ekki hafi verið um rétta eða fullnægjandi 

skráningu að ræða hjá Landnámi ríkisins, og skal þá stjórn sjóðsins úrskurða um 

lífeyrisréttindi með hliðsjón af skattframtölum, landbúnaðarskýrslum og öðrum 

gögnum, er máli geta skipt. Á sama hátt skal stjórnin taka skráningu til athugunar 

og úrskurðar, ef gögnum ber ekki saman eða hún telur af öðru tilefni ástæðu til 

að ætla, að skráning hafi verið ófullnægjandi eða röng. 

3. gr. 

Til réttindatíma skal reikna þann tíma frá og með árinu 1955, sem hlutaðeig- 

andi hefur verið bóndi á lögbyli og átt þar lögheimili eftir 55 ára aldur. 

Réttindatimi reiknast í mánuðum frá 1. janúar 1955 eða 1. næsta mánaðar eftir, 

að 55 ára aldri er náð, eftir því, sem við á, til loka þess mánaðar, er látið er af 

búskap. Ef ekki er ljóst, á hvaða tíma árs bóndi hefur látið af búskap, skal miðað 

við 31. maí. Búskapartími eftir 70 ára aldur reiknast með réttindatíma, en þó getur 

samanlagður réttindatími aldrei orðið lengri en 20 ár. 

Heimilt er stjórn sjóðsins að víkja frá skilyrði 1. málsgr. um lögheimili, sbr. 

síðustu málsgr. Í. gr. 
Nú heldur kona áfram búskap að bónda sínum látnum og tekur ekki maka- 

lífeyri, og er þá heimilt að reikna henni réttindi fyrir tíma, er maður hennar var 

skráður fyrir búinu, enda hafi hún sjálf verið bóndi a. m. k. 5 ár eftir fráfall hans. 

Þó skal sá tími, er hún hefur sjálf verið bóndi eftir 70 ára aldur, reiknast tvöfalt í 

þessu sambandi. Að öðru leyti miðast lifeyrisréttur við það, að konan uppfylli 

skilyrði 1. gr.
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4. gr. 
Fjárhæð elli- og makalifeyris, sem veittur er samkvæmt 1. gr., miðast við 

réttindatíma og meðaltal grundvallarlauna samkvæmt 8. gr. laga um Lifeyrissjóð 
bænda næstu 5 almanaksár, áður en taka lífeyris hefst. 

Árin 1966—1971 skulu grundvallarlaun reiknast sem hér segir: 

Árið 1966 ............. kr. 168 098.00 
— 1967 2... — 191 236.00 
— 1968 2.....00000 0 — 191 236.00 
— 1969 20.00.0000 — 209 046.00 

1970 ll —- 240 167.00 
1971 oo — #18 731.00 

Frá og með árinu 1972 skulu grundvallarlaun reiknuð í samræmi við upplýs- 
ingar verðlagsnefndar landbúnaðarvara (sexmannanefndar). 

Lifeyrir skal vera eftirfarandi hundraðshluti af meðaltali grundvallarlauna, sbr. 
1. og 2. málsgr. Ef um er að ræða ellilifeyri og skilyrðum 3. málsgr. 1. gr. um hjú- 
skap eða sambúð er ekki fullnægt, skal þó lækka meðaltekjurnar um 20%, áður en 
lífeyrir er reiknaður. 

Réttindatími Ellilífeyrir Makalifeyrir 

Ö ÁP 200... —- 10% 
G— — 11% 
Ta -- 12% 
S— — 13% 
== —- 14% 

10 -— 12.590 15% 
Il 14.0% 16% 
12 15.5% 17% 
13 — 17.0% 18% 
18 — 18.5% 19% 
IÐ — 20.0% 20% 
16 —- 2... 22.0% 21% 

17 —— 24.0% 22% 
18 — 26.0% 23% 

19 — 28.0% 24% 
20 — 2... 30.0% 25% 

Skemmri réttindatími en 10 ár veitir ekki rétt til ellilífeyris samkvæmt 1. gr. 

5. gr. 
Lifeyrir samkvæmt 9. og 11. gr. laga um Lifeyrissjóð bænda kemur til frá- 

dráttar lífeyrisgreiðslum samkvæmt 4. gr. Verði lífeyrir hærri samkvæmt 9. eða 11. 
gr. laganna, telst ekki vera um lífeyrisgreiðslur samkvæmt 4. gr. að ræða. 

Greiðslur úr öðrum lífeyrissjóðum koma til frádráttar greiðslum samkvæmt 
4. gr. Hafi hlutaðeigandi eftir árslok 1969 gengið úr lifeyrissjóði og afsalað sér 
réttindum sínum þar, skal sá lífeyrir, sem hann ella hefði átt rétt á, dragast frá 

á sama hátt. Stjórn Lifeyrissjóðs bænda úrskurðar, hvernig innstæða í lífeyrissjóði 
með séreignaskipulagi skuli metin til frádráttar. Til frádráttar koma enn fremur 
lífeyrisgreiðslur samkvæmt lögum um eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum, 
nema wm sé að ræða viðbótargreiðslu samkvæmt 3. málsgr. 12. gr. þeirra laga. Þá 
koma eftirlaunagreiðslur samkvæmt fjárlögum og til frádráttar. 

Lifeyrir samkvæmt 4. gr. skerðist, ef hlutaðeigandi hefur tekjur af vinnu, er 
nema “> grundvallarlauna eða meira á almanaksári, og skal skerða lífeyrinn um
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%., fyrir hvern ás hluta grundvallarlauna. Skerðist lífeyrir með þessu móti um 

meira en %á, skal hann felldur niður með öllu. Telji sjóðstjórn tekjulið vera að 

nokkru leyti vinnutekjur, en að nokkru leyti eignatekjur, skal hún áætla skiptingu 

hans í þessa tvo hluta. Atvinnuleysisbætur og slysadagpeningar teljast til vinnu- 

tekna í þessu sambandi. 

6. gr. 

Greiðslur eftirlauna eiga sér stað frá 1. janúar 1971 til þeirra, sem þá upp- 

fylltu skilyrði fyrir eftirlaunarétti. Til þeirra, sem síðar öðlast rétt til eftirlauna, 

greiðast þau frá 1. næsta mánaðar eftir að þeir öðlast þann rétt. Aldrei skal úrskurða 

lífeyri lengra aftur í tímann en tvö ár. 

Eftirlaun greiðast eftir á fyrir hvert greiðslutímabil, er stjórn sjóðsins ákveður. 

Þó skal eigi greitt oftar en mánaðarlega og eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. 

Heimilt er stjórn sjóðsins að semja við Búnaðarbanka Íslands um, að bankinn 

annist greiðslu lífeyris fyrir sjóðinn samkvæmt reglugerð þessari. Skal þá bankinn 

gera ársfjórðungslega kröfu á hendur ríkissjóði, sem greiðir 62.5% útgjalda, og 

Stofnlánadeild landbúnaðarins, sem greiðir 37.5% útgjalda. Skal miðað við, að 

þessir aðilar geri skil á áætluðum útgjöldum hvers ársfjórðungs ásamt endanlegu 

uppgjöri fyrir næsta ársfjórðung á undan eigi síðar en tveimur vikum fyrir lok 

ársfjórðungsins. 

7. gr. 

Umsóknir um eftirlaun skulu ritaðar á eyðublöð, er stjórn sjóðsins lætur gera. 

Umsækjendum er skylt að svara öllum spurningum og veita þær upplýsingar, 

sem nauðsynlegar eru til þess, að hægt sé að úrskurða um eftirlaunarétt. 

Telji stjórn sjóðsins upplýsingar um einhver þau atriði, er máli skipta um 

eftirlaunarétt, vera ófullnægjandi, skal hún fresta úrskurði, unz úr hefur verið bætt, 

eða miða greiðslu við þann rétt, sem ótvíræður er. 

Stjórnir búnaðarfélaga skulu láta stjórn sjóðsins í té skrár um þá, sem þær 

telja, að rétt eigi til eftirlauna. 

8. g 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 24 

bænda og öðlast gildi þegar í stað. 

r. 
. gr. laga nr. 101 1970 um Lifeyrissjóð 

Fjármálaráðuneytið, 7. júlí 1971. 

Magnús Jónsson. 
Jón Sigurðsson. 

7. júlí 1971. Nr. 121. 
REGLUGERÐ 

um verkaskiptingu milli félagsmálaráðs og áfengisvarnarnefndar Reykjavíkur. 

1. gr. 

Verkaskipting milli félagsmálaráðs og áfengisvarnarnefndar í Reykjavík er, 

sem greinir í reglugerð þessari. 
2. gr. 

Áfengisvarnarnefnd fer með: 

Starf til eflingar bindindisstarfsemi í Reykjavík. 

Almennt fræðslu- og upplýsingastarf um bindindis- og áfengismál. 

Eftirlit með lögboðinni bindindisfræðslu í skólum. a
i
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I. Aðstoð við yfirvöld til að halda hlýðni við áfengislög og jafnframt reyna að 
vinna gegn ólöglegri framleiðslu og meðferð áfengis. 

o. Ráðgjöf um Þbindindis- og áfengismál. Í því sambandi skal áfengisvarnarnefnd 
vera umsagnaraðili um umsóknir um, vínveitingaleyfi og umsóknir um endur- 
veitingu ökuleyfa. 

3. gr. 
Félagsmálaráð fer með: 

1. Aðstoð til handa drykkjusjúkum mönnum og þeim öðrum, sem misnota áfengi. 
Aðstoð skal jöfnum höndum fólgin í ráðleggingum og aðstoð í persónulegum og 
félagslegum vandamálum, sem og fyrirgreiðslu um meðferð og læknishjálp, jafnt 
á sjúkrahúsum og hælum sem ulan stofnana. 

2. Aðstoð og ráðleggingar til fjölskyldna og aðstandenda drykkjusjúkra einstak- 
linsa. 

3. Uppbyggingu og rekstur þeirra vistheimila og vinnuhæla fyrir drykkjusjúklinga, 
sem Reykjavíkurborg kann að reka. 

4. gr. 
Komi upp ágreiningur um skýringar á reglugerð Þessari, sker heilbrigðisráðu- 

neyti úr. 

Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt áfengislögum nr. 82/1969 öðlast þegar 
gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 7. júlí 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson. nn 
Jón Ingimarsson. 

Nr. 122. 7. júlí 1971. 

fyrir Veiðifélae Hvítárvatns. 

1. Félagið heitir Veiðifélag Hvítárvatns. Heimili þess og varnarþing er Biskups- 

2. 
tungnahreppur. 
Félagið nær til allra jarða, sem upprekstur eiga á Biskupstungnaafrétt, en 
þær eru: Bræðratunga 1, Bræðratunga II, Hvítárbakki, Lambhúskot, Ásakot |, 
Ásakot 11, Galtalækur, Krókur, Borgarholt, Bergsstaðir, Drumboddsstaðir 1, 
Drumboddsstaðir I, Einholt, Kjarnholt 1, Kjarnholt I, Gígjarhóll I, Gígjarhóll 11, 
Gigjarhólskot 1, Gígjarhólskot 11, Brattholt, Kjóastaðir, Hólar, Brú, Brúarhvamm- 
ur, Haukadalur og Bryggja, Haukadalur II, Haukadalur III, Laug, Helludalur |, 
Helludalur II, Múli, Austurhlíð, Hlíðartún, Stekkholt, Dalsmynni, Hrauntún, 
Úthlíð 1, Úthlíð II, Miðhús, Brekka, Efri-Reykir, Syðri-Reykir 1, Syðri-Reykir II, 
Brún, Árbakki, Miklaholt, Klyf, Spóastaðir I, Spóastaðir II, Skálholt 1, Skál- 
holt 11, Laugarás, Hveratún, Laugargerði, Lyngás, Ekra, Sólveigarstaðir, Teigur, 
Ásholt, Ljósaland, Heiðmörk, Iða 1 og 11, Helgastaðir IT og Ill, Eiríksbakki, 
Auðsholt 1, Auðsholt 1, Auðsholt IV, Auðsholt V, Höfði, Hrosshagi, Reykjavellir, 
Torfastaðir, Vegatunga, Litla-Fljót, Brautarhóll, Norðurbrún, Víðigerði, Gufuhlíð, 
Espiflöt, Birkilundur, Friðheimar, Fell, Fellskot, Vatnsleysa I, Vatnsleysa 11, 
Vatnsleysa Til, Heiði, Holtakot, Hjarðarland, Arnarholt, Kjaranstaðir, Ból, 
Tjörn, Asparlundur, Múli II.
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3. 

1
 

Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu, og að ráð- 

stafa veiði eftir því, sem félagsfundur ákveður. Félagið tekur til allrar veiði á 

félagssvæðinu. 

Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir 

kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, 

að formaður gengur úr eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár og 

hinn eftir þrjú ár, og helzt svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félags- 

maður getur skorazt undan endurkosningu, nema sérstök forföll hamli, eða 

hann hafi verið í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og tvo endurskoð- 

endur til tveggja ára í senn, þannig að annar varamaðurinn og annar endur- 

skoðandinn gangi úr annað árið og hinir hitt árið. 

Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær 

menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum 

tíma, og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á 

við og hefur yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. 

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. 

Aðalfund skal halda í marzmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá 

störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur sínar um starfsemi 

þess á næsta ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins, 

og úrskurðar fundurinn um þá. 

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana Í 

gerðabók, sem. henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, 

arðskrá, fundargerðir og bréf. 

Arði af veiðisvæðinu skal, að frádregnum kostnaði varið til uppgræðslu og 

gróðurverndar á afrétti Biskupstungna. 

Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970, 

um lax- og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970, um lax- og 

silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 7. júlí 1971. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

8. júlí 1971. Nr. 123. 

REGLUGERÐ 

um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins. 

1. gr. 

Hlutverk Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins er að draga úr áhrifum verðsveiflna, 

er verða kunna á útflutningsafurðum fiskiðnaðarins. 

Lögheimili Verðjöfnunarsjóðs og varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 

Verðjöfnunarsjóður skiptist eftir tegundum afurða í eftirgreindar deildir, er hafa 

aðskilinn fjárhag:
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I. Deild fyrir frystar fiskafurðir, þar með taldar frystar sjávarafurðir skeldyra 
og krabbadýra. 

2. Deild fyrir saltfiskafurðir. 
3. Deild fyrir afurðir sildar- og fiskimjölsverksmiðja (mjöl og lýsi). 

3. gr. 
Ráðherra skipar stjórn Verðjöfnunarsjóðs til fjögurra ára í senn á þann hátt, 

sem hér segir: 
Fimm stjórnarmenn sitja í stjórn allra deilda Verðjöfnunarsjóðs, þar af skulu 

þrir stjórnarmanna skipaðir án tilnefningar, einn maður samkvæmt sameiginlegri 
tilnefningu Farmanna- og fiskimannasambands Íslands og Sjómannasambands Ís- 
lands og einn maður eftir tilnefningu Landssambands íslenzkra útvegsmanna. 

Ráðherra skipar tvo menn í stjórn hverrar deildar eftir tilnefningu hagsmuna- 
samtaka í þeirri grein fiskiðnaðarins, sem í hlut á. Taka Þeir sæti í stjórninni, þegar 
fjallað er um málefni deildarinnar, svo sem við ákvörðun um verðgrundvöll. Þeir 
skulu tilnefndir þannig: 

1. Í deild fyrir frystar fiskafurðir: 
Einn maður eftir tilnefningu Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna og einn maður 
eftir tilnefningu sjávarafurðadeildar Sambands íslenzkra samvinnufélaga. 

2. Í deild fyrir saltfiskafurðir: 
Tveir menn eftir tilnefningu Sölusambands íslenzkra fiskframleiðenda. 

3. Í deild fyrir afurðir síldar- og fiskmjölsverksmiðja: 
Tveir eftir tilnefningu Félags íslenzkra fiskmjölsframleiðenda. 
Ráðherra skipar formann sjóðsstjórnar. 
Ráðherra ákveður þóknun sjóðsstjórnarinnar og skiptingu kostnaðar á deildir. 

4. gr. 
Seðlabanki Íslands hefur á hendi rekstur Verðjöfnunarsjóðs undir eftirliti 

sjóðsstjórnar, þ. á m. innheimtu, greiðslur, reikningsfærslu og ávöxtun inneigna. 
Endurskoðendur reikninga Seðlabankans hafa á hendi endurskoðun reikninga 
sjóðsins. 

Hver deild Verðjöfnunarsjóðs skal hafa sjálfstæðan fjárhag. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu birtir í B-deild 

Stjórnartíðinda. 

5. gr. 
Formaður boðar fundi með hæfilegum fyrirvara. Hann stýrir atkvæðagreiðslum, 

sér um færslu gjörðabókar og annast fundarstjórn að öðru leyti. 
Í gjörðabók skal færa ákvarðanir stjórnar og skýrslu um annað það, sem 

gerist á fundi. 
Fundur stjórnar er ályktunarfær, ef helmingur stjórnarmanna er á fundi, enda 

sé til hans boðað með lögmætum hætti og minnst öðrum fulltrúa hvors hagsmuna- 
aðila (þ. e. veiða og vinnslu), sé fært að mæta. 

6. gr. 
Sjóðsstjórninni er heimilt að ráða sér ritara, sem skal annast ritun fundar- 

gerða og önnur verkefni, er stjórnin felur honum. 
Heimilt er sjóðsstjórninni að kveðja aðra menn en stjórnarmenn á fund, stjórn- 

inni til ráðuneytis um einstök málefni, svo og að ráða sérfræðinga til starfa að 
tilteknum viðfangsefnum, eftir því, sem þurfa þykir.
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7. gr. 

Tekjur Verðjöfnunarsjóðs skulu vera allt að helmingur af verðhækkun, sbr. 

9. og 10. gr., sem verður á þeim afurðum fiskiðnaðarins til útflutnings, sem reglu- 

gerð þessi nær til. Renna þessar tekjur til viðkomandi deilda sjóðsins. 

Við upphaf framleiðslutímabils, sem sjóðsstjórnin ákveður, er henni heimilt 

að ákveða þann hluta áætlaðrar verðhækkunar, sem innheimta skal jafnóðum af 

útflutningsandvirðinu. Breyta má þessari ákvörðun á framleiðslutímabilinu. Skulu 

greiðslur þessar innheimtar við gjaldeyrisskil til banka eða hjá sölusamtökum fisk- 

iðnaðarins á gjalddögum, sem sjóðsstjórnin ákveður. 

Þegar sölu á afurðum framleiðslutímabilsins er lokið, skal endanlegt uppgjör 

fara fram á greiðslum til sjóðsins samkvæmt reglugerð þessari. 

8. gr. 

Til greiðslu verðbóta úr Verðjöfnunarsjóði kemur, þegar meðalverð framleiðslu 

til útflutnings af einhverri þeirra útflutningsafurða fiskiðnaðarins, sem reglugerð 

þessi nær til, hefur lækkað á grundvelli eins árs eða framleiðslutímabils, sbr. 9— 11. 

gr. Verðbætur skulu þó aldrei nema meiru en helmingi verðlækkunarinnar og ekki 

umfram það fé, sem viðkomandi deild ræður yfir, þegar til greiðslu verðbóta kemur. 

Greiðsla úr Verðjöfnunarsjóði samkvæmt Í. mgr. er gjaldkræf, þegar endanlegt 

uppgjör á sölu afurða framleiðslutímabilsins liggur fyrir. Þó er sjóðsstjórninni 

að fengnu samþykki ráðherra heimilt að inna fyrr af hendi greiðslur upp í væntan- 

legar verðbætur samkvæmt 1. mgr. 

9. gr. 

Sjóðsstjórnin ákveður viðmiðunarverð og gerir tillögu til ráðherra um verðbil 

og hlutföll þau, er greiðslur í eða úr sjóðnum miðast við, sbr. 7. og 8. gr. reglugerð- 

arinnar. 
Að fenginni samþykkt sjóðsstjórnar, tekur ráðherra afstöðu til þeirra atriða, 

sem, greinir í 1. mgr. þessarar greinar, sbr. 7. og 8. gr. laga nr. 72,/1969. 

10. gr. 

Við ákvörðun viðmiðunarverðs skal sjóðsstjórnin einkum hafa hliðsjón af 

verðlagi þriggja undanfarinna ára, svo og af niðurstöðum Verðlagsráðs sjávarútvegs- 

ins um afkomu framleiðslunnar, þó þannig, að tekið sé tillit til sérstakra ástæðna, 

svo sem óvenjulegra breytinga á erlendum mörkuðum, gengisbreytinga og annarra 

hliðstæðra atvika. Sjóðsstjórnin ákveður myndun sérreikninga fyrir einstakar fram- 

leiðslutegundir innan deilda. 

Ákveða má, að hlutföll greiðslna í eða úr sjóðnum sbr. 7. og 8. gr. séu föst 

eða stigbreytileg miðað við hlutfallslega breytingu verðs og heildaraflamagns. Enn 

fremur má ákveða, að verðbreytingar að vissu marki frá viðmiðunarverði, þ. e. 

verðbil, hafi ekki í för með sér skyldu ti) greiðslu í eða úr sjóðnum. 

11. gr. 

Hafi verðfall afurða, er falla undir ákvæði reglugerðar þessarar, orðið svo 

mikið, að hagkvæmara þyki að færa notkun veiðiskipa eða vinnslutækja yfir til 

annarra veiða eða vinnslu, getur ráðherra ákveðið, að fengnum tillögum sjóðs- 

stjórnar, að bæta skuli upp verð viðkomandi afurða með hliðsjón af þeim bótum, 

er fallið hefðu á óbreyttar veiðar eða vinnslu með hlutaðeigandi tækjum.
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12. gr. 
Ákvarðanir samkvæmt 9— 11. gr. skulu birtar í B-deild Stjórnartíðinda og Lögbirtingablaði. Ákvarðanir samkvæmt 7. gr. skulu birtar í Lögbirtingablaði. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunar- 

sjóð fiskiðnaðarins til þess að öðlast Þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, er hlut ciga að máli 

Sjávarútvegsráðuneytið, 8. júlí 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson. 

Jón L. Arnalds. 

Nr. 194. 9. júlí 1971. 
REGLUGERÐ 
um Fiskræktarsjóð. 

1. gr. 
Fiskræktarsjóður er stofnaður samkvæmt XIV. kafla laga nr. 76/1970 um lax- 

og silungsveiði. 

2. gr is 

Hlutverk sjóðsins er að styðja fiskrækt og fiskeldi í landinu. 

ð. gr. 
Með stjórn Fiskræktarsjóðs fara Veiðimálanefnd og veiðimálastjóri, en ákvarð- 

anir um styrki og lán úr sjóðnum eru háð samþykki landbúnaðarráðherra. 

4. gr. 
Lán og styrki skal veita til framkvæmda, er lúta að fiskrækt eða fiskeldi, enda 

samþykki veiðimálastjóri tilhögun framkvæmda, þær séu gerðar undir eftirliti hans 
og hann mæli með styrkveitingu. 

5. gr. 
Styrk, er nemi allt að %% af áætluðum kostnaði, njóta: 

a. Fiskvegir og önnur meiri háttar mannvirki, er miða að því að auka fiskför 
um vatn. 

hÞ. Klakhús og eldisstöðvar. 
Styrkveitingar skulu miðast við varanleg mannvirki. 

6. gr. 
Umsóknir um lán og styrki úr Fiskræktarsjóði skal senda stjórn sjóðsins fyrir 

lok febrúarmánaðar ár hvert. Greiðslur úr sjóðnum fara fram í maímánuði og desembermánuði eftir því, sem fé verður fyrir hendi. 

7. gr. 
Styrkir skulu greiddir út á mannvirki, þegar þau hafa verið tekin út. Þó skal 

heimilt að greiða allt að helming af áætluðum styrk út á mannvirki í byggingu, 
þegar sérstaklega stendur á, enda sé þá lokið minnst % al verkinu, hvað kostnað 
snertir.
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8. gr. 

Ekkert lán má vera hærra en, sem nemur einum fimmta hluta þess fjár, sem 

sjóðurinn getur haft til umráða á árinu, og eigi má lána meira til eins verks en, 

sem nemur helmingi af áætluðu kostnaðarverði. 

Rekstrarlán er óheimilt að veita úr Fiskræktarsjóði. 

9. gr. 

Lán til fasteigna skulu vera til allt að 15 ára með sömu ársvöxtum og Stofn- 

lánadeild landbúnaðarins lánar til útihúsa í sveitum. 

Lán skulu vera afborgunarlaus fyrstu tvö árin og greiðast svo með jöfnum 

afborgunum, á 18 árum. Lán til fasteigna skulu tryggð með veði í fasteign þannig, 

að lánið, auk áhvílandi lána, nemi eigi meiru en þrem fjórðu hlutum matsverðs 

veðsins. 
Heimilt er að hefja útborgun á láni, áður en framkvæmd er lokið, enda sé þá 

lokið helmingi verksins, hvað áætlaðan kostnað snertir. 

10. gr. 

Til þess að standa straum af kostnaði við lánveitingar og vörzlu Fiskræktar- 

sjóðs, skal taka 1% þóknun af hverju láni við veitingu þess og auk þess %%% á ári. 

11. gr. 

Lán eru ekki framseljanleg, nema leyfi stjórnar Fiskræktarsjóðs komi til. 

Heimilt er að telja lán eða eftirstöðvar láns úr Fiskræktarsjóði komnar í 

gjalddaga án uppsagnar: 

1. Þegar áskilið árgjald er ekki greitt á réttum gjalddaga. 

2. Við eigendaskipti að veði fyrir láni, ef Fiskræktarsjóði hefur ekki verið til- 

kynnt um eigendaskiptin. 

3. Ef veðið gengur svo úr sér eða rýrnar að gildi, að veðið er ekki lengur tryggt 

að dómi sjóðsstjórnarinnar. 

4. Ef lögð er niður sú starfsemi, sem lánið var veitt til. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 76/1970, um lax- og silungsveiði 

lil að öðlast þegar gildi, og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 

máli. 
Landbúnaðarráðuneytið, 9. júlí 1971. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Gunnlaugur E. Briem. 

1. júlí 1971. . Nr. 125. 
AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 hefur eftirfarandi 

verið ákveðið: 

Holtavegur verður aðalbraut, þó þannig, að umferð um hann víki fyrir umferð 

um Suðurlandsbraut, Langholtsveg og Elliðavog. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 1. júlí 1971. 

Sigurjón Sigurðsson.
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AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 93. apríl 1968 hefur eftirfar- 
andi verið ákveðið: 

1. Einstefnuakstur verður á Vegamótastig til norðurs frá Skólavörðustíg að 
Grettisgötu. 

2. Einstefnuakstur verður á Otrateig í suðurátt frá Laugarnesvegi að Sundlaugavegi. 
3. Gjald verður tekið fyrir bifreiðastöður á bifreiðastæði að Austurstræti 1, fimm 

krónur fyrir hverjar byrjaðar 30 mínútur. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 29. júní 1971. 

Sigurjón Sigurðsson. 

Nr. 127. . 25. maí 1971. 

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, Frakkastig, 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 1971. 

Sigurjón Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 11, nr. 109—127. Útgáfudagur 30. júlí 1971.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá um minningarsjóð Jónatans J. Líndals á 

Holtastöðum, A.-Hún., útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráð- 

herra 8. júlí 1971. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

um minningarsjóð Jónatans J. Líndals á Holtastöðum, A.-Hún. 

1. gr. 

Sjóður þessi er myndaður 26. júní 1969 af Engihlíðarhreppi í tilefni af 90 ára 

afmæli hreppstjóra, Jónatans Jósafatssonar Lindals bónda á Holtastöðum, og er 

kr. 20 000.00 — tuttugu þúsund — frá hreppnum og þess utan leggur Jónatan J. 

Líndal sjóðnum til kr. 10.000.00 — tíu þúsund — svo að hann verður alls kr. 

30 000.00. 

2. gr. 

Sjóðurinn skal ávaxtaður í útibúi Búnaðarbanka Íslands á Blönduósi, eða 

annarri jafntryggri lánastofnun. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja til náms efnilega unglinga í Engihlíðarhreppi 

(eins og hreppurinn er nú). Má verja % af árlegum vöxtum sjóðsins til náms- 

styrktar einum efnilegum unglingi í hreppnum á aldrinum, 13—18 ára, skal styrkur 

venjulega veittur sama unglingi 3 ár samfleytt. Að öðru jöfnu skal sá sitja fyrir 

er hefur hæsta prófseinkunn. Sæki enginn um styrkinn eitthvert ár leggjast vextirnir 

við höfuðstólinn. Vaxi sjóðurinn svo að úthlutunarnefnd telji ástæðu til má skipta 

styrknum milli tveggja unglinga. 
Styrknum skal úthlutað í júnímánuði. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins annast 3ja manna nefnd. Hreppstjóri Engihlíðarhrepps, hrepps- 

nefndaroddviti sama hrepps og sóknarprestur Holtastaðakirkju. Sé sami maðurinn 

hreppstjóri og oddviti tekur varaoddviti sæti í nefndinni. Nefndin skiptir sjálf verkum 

með sér. Stjórn sjóðsins færir gjörðarbók um styrksúthlutun og fundi. Í þá bók 

skal einnig færa reikninga sjóðsins. Af vöxtum sjóðsins skal stjórnin fá greiddan 

útlagðan kostnað, en fær að öðru leyti ekki þóknun fyrir störf sín. 

Reikningur sjóðsins skal jafnan fylgja reikningi Engihlíðarhrepps til endur- 

skoðunar. 

Leita skal staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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REGLUGERÐ 

um notkun og bann við notkun tiltekinna eiturefna og hættulegra efna. 

Dráp loðdýra og skordýra. 

1. gr. 
Loðdýr má eigi deyða með cýansamböndum (blásýru og söltum hennar) eða 

með strykníni. 

Skordýr má því aðeins veiða og deyða með eýankalíum, að efnið sé steypt í 
gifslag í glasi. Í hverju glasi mega í mesta lagi vera 50 g af gifssteypunni. 

Böðun sauðfjár. 

2. gr. 
Heimilt er að selja á frjálsum markaði hexicið (lindan), sem sérstaklega er 

ætlað til þess að eyða óþrifum í sauðfé við böðun, enda þótt styrkleiki efnisins sé 
meiri en 2% (w/w eða Ww/v), sbr. lista II og Ill við lög um eiturefni og hættuleg 
efni. Á ílátum skulu vera notkunarreglur á íslenzku, varnaðarorð og fyrirmæli um 
þvott og hreinsun íveruklæða þeirra, er baða, svo og leiðbeiningar um förgun 
ílátanna. 

Málning og litir. 

3. gr. 
Arsenmagn í lit til notkunar í málningu, sem seld er á frjálsum markaði, má 

ekki vera meira en 1 mg í hverju g af litnum þurrum eða meira en 1 mg í 1.5 g af 
litnum fullbúnum til notkunar. Arsenmagn má þó vera meira í lit, sem notaður er 
við listmálun eða í málningu á skip neðan sjávarborðs. 

Antímon-, arsen-, blý- og kvikasilfurssambönd má því einungis nota til litunar 
eða málningar leikfanga, að eigi sé meira magn en 0.4 mg af arseni eða kvikasilfri 
eða 5 mg af antímoni eða blýi í því magni litar eða málningar, er áborin hylur 
100 em? flöt. Ákvæði þessi taka þó eigi til kvikasilfurssúlfíðs (zinnóber) og antímon- 
súlfíðs. 

Heimilt er að nota baríummetabórat í málningu, sem seld er á frjálsum markaði. 

Varnir gegn fúa í vefnaði og trjávöru. 

4. gr. 
Arsen- og kvikasilfurssambönd má einungis nota til þess að varna fúa í vefn- 

aði svo sem segldúk, ábreiðum og tjöldum, og í trjávöru, svo sem borðum, bitum, 
fjölum og listum, sem ætluð eru til að nota utanhúss. Á ílátum um arsen- og kvika- 
silfurssambönd, sem notuð eru til þess að varna fúa og seld eru á frjálsum markaði, 
skulu vera leiðbeiningar um notkun, svo og áminning til seljanda um að benda 
kaupanda á, hverjum takmörkunum notkun efnanna er háð. 

Tetraetýlblý í benzíni. 

5. gr. 
Tetraetýlblý má blanda í benzin, sem selt er á frjálsum markaði, ef það er litað 

sérstaklega og öðru vísi en benzin eða annað eldsneyti, er ekki inniheldur tetraetýl- 
blý. Benzingeyma, tunnur og brúsa, sem hafa að geyma benzín, er inniheldur 
tetraetýlblý, skal merkja þannig: „Bly-benzin: Má einungis nota á benzinhreyfla til 
eldsneytis.“
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Fegrunar- og snyrtiefni. 

6. gr. 
Fegrunar- og snyrtiefni eru hrein efni, efnablöndur eða aðrar efnasamsetningar, 

sem borin eru á, núið er á, dyft (púðrað), úðað eða á annan hátt er dreift á líkama 

manna eða líkamshluta í þeim tilgangi að verja, hreinsa eða fegra og gera meir 
aðlaðandi en ella eða til þess að breyta útliti líkamans eða líkamshluta í öðrum 

tilgangi. 
Fegrunar- og snyrtiefni mega hvorki innihalda antímon-, arsen-, blý- eða kvika- 

silfurssambönd, né þau leysiefni í flokki hættulegra efna, sem talin eru á lista IV A 

(sjá þó 4. málsgr.). Enn fremur mega parafenýlendíamín, paratólúýlendíamín, tetra- 

klóretan og tetraklórmetan ekki vera í fegrunar- og snyrtiefnum. 
Eigi má nota til hárþvotta þau leysiefni í flokki hættulegra efna, sem talin eru á 

lista IV A. Sama gildir um tetraklóretan og tetraklórmetan. Á ílátum um dibrómetan, 

diklóretan (1,2%diklóretan), tetraklóretýlen og tríklóretýlen skal þess enn fremur 

sérstaklega getið, að efnin megi ekki nota til hárþvotta. 
Fegrunar- og snyrtiefni, sem notuð eru til þess að lakka neglur eða fjarlægja 

lakk af nöglum mega innihalda þau leysiefni, sem greinir á lista ÍV A, enda skal 

eigi láta efnin (vökvar) úti í meira magni en nemur 50 ml. 

Klóróform í tannkremi og sælgæti. 

7. gr. 
Í tannkremi má vera allt að 4% (w/w) af klóróformi og í sælgæti má vera allt 

að 2% (w/w) af efninu. Skylda má framleiðendur til þess að láta getið á umbúð- 

um, hve mikið klóróform er í nefndum varningi. 

Úðunarílát („spray-brúsar“). 

8. gr. 

Úðunarílát mega ekki innihalda þau leysiefni, sem greind eru á lista IV A. 

Hegning og viðurlög. 

9. gr. 

Um hegningu og viðurlög fyrir brot á ákvæðum þessum skal fara samkvæmt 

22. gr. laga um eiturefni og hættuleg efni. 

Gildistaka. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 16. gr. laga um eiturefni og hættuleg efni og 

öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 9. júlí 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson.   
Páll Sigurðsson.
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AUGLÝSING 

um undanþágur frá ákvæðum laga um eiturefni og hættuleg efni. 

Eftir tillögum landlæknis og eiturefnanefndar hafa eftirfarandi undanþágur 
verið heimilaðar frá ákvæðum laga um eiturefni og hættuleg efni, sbr. heimild í 
21. gr. laganna: 

1. Undanþegin ákvæðum 5. gr. laganna (varðandi kaup og sölu) eru: hexicið 
(lindan) til þess að eyða óþrifum í sauðfé, málning, litir eða fúavarnarefni, er 
innihalda arsen- og kvikasilfurssambönd eða bariummetabórat og tetraetýlblý í 

benczíni til nota á benzinhreyfla til eldsneytis, enda skal gæta fyrirmæla að þessu 
lútandi í reglugerð um notkun og bann við notkun tiltekinna eiturefna og 
hættulegra efna, sem sett er samkvæmt heimild í 16. gr. laganna. 

2. Undanþegin ákvæðum 1. málsgreinar 15. gr. laganna (íblöndun eiturefna og 
hættulegra efna í matvæli eða fóðurvörur) er íblöndun nítríta (kalíumnitrit, 
natríumnitrít) í síld, loðnu og annan bræðslufisk til þess að varna rotnun, enda 

skal gæta fyrirmæla að þessu lútandi í reglugerð, sem sett er samkvæmt heimild 
í öðrum lögum (sbr. reglugerð nr. 161/1966 um notkun rotvarnarefna til geymslu 
á síld, loðnu og öðrum bræðslufiski). 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 9. júlí 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson.   
Páll Sigurðsson. 

Nr. 181. 9. júlí 1971. 
REGLUGERÐ 

um útgáfu og afgreiðslu eiturbeiðna og annarra tilsvarandi leyfa. 

1. gr. 
Eiturbeiðnir eru leyfi, er lögreglustjórar gefa út handa einstaklingum samkvæmt 

beiðni þeirra og gilda til kaupa á eiturefnum til eigin nota. Gildistími eiturbeiðna 
er lengst 1 ár frá útgáfudegi og gegn sömu eiturbeiðni má eigi láta úti oftar en í mesta 
lagi þrisvar sinnum. Þegar að neðan er rætt um eiturbeiðnir, er átt við eiturbeiðnir, 
er lögreglustjóri hefur gefið út og eru enn í gildi. 

Eiturbeiðnir þarf ekki til kaupa á eiturefnum eða varningi, sem inniheldur til- 
tekin eiturefni og leyft er að selja á frjálsum markaði. 

Sölu eiturefna mega þeir einir annast, sem greindir eru í 1--5 tölulið 1. máls- 
greinar ð. gr. laga um eiturefni og hættuleg efni. Heimilt er þó að selja á frjálsum 
markaði varning, er inniheldur tiltekin eiturefni (sbr. 7. gr. laga um eiturefni og 
hættuleg efni), enda skal þá gæta settra fyrirmæla um notkun. Slíkar undanþágur 
frá ákvæðum 5. gr. laganna skal auglýsa sérstaklega. 

9 „- j 2. gr. 
Ákvæði reglugerðar þessarar taka ekki til kaupa á eiturefnum, sem sérstaklega 

eru ætluð til nota í landbúnaði og garðyrkju og til útrýmingar meindýra. 

3. gr. 
Eiturbeiðnir skulu hljóða á eitt tilgreint eiturefni, eina tilgreinda blöndu eða 

samsetningu, er inniheldur tiltekin eiturefni eða hljóða á eina tegund varnings, sem 
tilgreindur er og hefur að geyma tiltekin eiturefni. 

Seljandi ber fulla ábyrgð á því, að eiturbeiðnir séu rétt afgreiddar.
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4. gr. 

Eiturbeiðandi skal á eyðublaði greina nákvæmlega, hve mikið magn (3, ml, kg, 1) 

eiturefnis eða varnings hann hyggst nota og til hvers. Skal hann með undirskrift 

sinni staðfesta, að hann heiti að fara með fyllstu gát með umrætt eiturefni og þannig, 

að hvorki hljótist af tjón á mönnum, húsdýrum, né friðuðum dýrum eða plöntum 

og muni ekki framselja neinn hluta þess öðrum til notkunar. 

9. ST. 

Eiturbeiðnir skal gefa út í þríriti á sérstök eyðublöð (sbr. viðauka 1). Skal lög- 

reglustjóri varðveita annað afrit, en eiturbeiðandi hitt. Eiturbeiðandi skal framvísa 

seljanda frumriti. 
Seljandi skal halda eftir frumriti eiturbeiðnar, ef hún hljóðar á sterkt eitur- 

efni (sbr. lista Í við lög um eiturefni og hættuleg efni) eða samsetningu, blöndu eða 

varning, sem slík efni hefur að geyma og ekki er leyft að selja á frjálsum markaði, 

enda má einungis afgreiða einu sinni gegn slíkri eiturbeiðni. Hljóði eiturbeiðni á eit- 

urefni (sbr. lista II við lög um eiturefni og hættuleg efni) eða samsetningu, blöndu 

eða varning, sem hefur slík efni að geyma og ekki er leyft að selja á frjálsum mark- 

aði, skal seljandi árita eiturbeiðni í 2 fyrstu skipti, þegar henni er framvísað, svo 

að skýrt sé, að afgreiðsla hafi farið fram, en haldi henni eftir í þriðja sinn, enda 

skal ekki afgreiða oftar en þrisvar sinnum gegn slíkri eiturbeiðni. 

Seljandi skal í lok hvers árs senda eiturefnanefnd öll frumrit eiturbeiðna, er 

afgreiddar hafa verið og haldið eftir samkvæmt framanskráðum fyrirmælum. 

6. gr. 

Eiturbeiðandi skal vera 18 ára eða eldri og sanni með persónuskilríkjum, hver 

hann er. Frá ákvæði þessu má þó víkja, ef eiturbeiðandi er lögreglustjóra svo kunn- 

ur, að slíks gerist ekki þörf. 
Eigi má afhenda eiturefni öðrum en eiturbeiðanda. Skal seljandi krefja eitur- 

beiðanda skilríkja á sama hátt og lögreglustjóri. Frá ákvæði þessu má þó víkja, ef 

eiturbeiðandi er seljanda svo kunnur, að slíks gerist ekki þörf. 

Eigi má gefa út eiturbeiðnir né afhenda gegn þeim eiturefni, ef ástæða er til 

þess að ætla, að hlutaðeigendur kynnu að fara sjálfum sér að voða eða gætu unnið 

öðrum tjón með efnunum sökum geðveiki, ölvunar, vanþroska, vanstillingar eða 

fákunnáttu o. s. frv. 
7. gr. 

Fiturbeiðnir mega ekki hljóða á eiturefni til notkunar í landbúnaði og garðyrkju 

og til útrýmingar meindýra (sbr. 9. gr.). 

Hvorki mega eiturbeiðnir hljóða á eiturefni, sem algert bann liggur við að nota, 

né á eiturefni til einhverra þeirra nota, sem bann liggur við. 

S. gr. 

Nú nota iðnaðarmenn eða aðrir einstaklingar tiltekin eiturefni að staðaldri við 

störf sín, og má þá veita leyfi til kaupa á umræddum efnum, er gilda til 1—-3 ára Í 

senn. 
Lögreglustjóri gefur út, að fengnu samþykki eiturefnanefndar, númerað skír- 

teini (sjá viðauka 2), er veitir leyfi til slíkra kaupa. Skal hlutaðeigandi ávallt bera 

skírteinið á sér við störf sín. Leyfi eru bundin við notendur efnanna persónulega, 

og eru þeir ábyrgir, ef tjón hlýzt af notkun þeirra. Greina skal á leyfisskírteinum þau 

eiturefni (sbr. I. málsgr. 3. gr.), sem leyfð eru kaup á. 

Umsóknir um leyfi þessi skal senda hlutaðeigandi yfirvaldi (lögreglustjóra), er 

sendir þær eiturefnanefnd til umsagnar. Eiturefnanefnd leitar álits um umsækjendur 

hjá formanni hlutaðeigandi iðnaðarmannafélags á hverjum stað eða hjá öðrum dóm-
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bærum mönnum eftir því, sem við á hverju sinni. Eiturefnanefnd skal senda hlut- 
aðeigandi yfirvaldi umsögn sína innan 2 mánaða. 

Eiturefnanefnd getur farið þess á leit við hlutaðeigandi yfirvald, að leyfi þessi 
verði numin úr gildi, ef gildar ástæður eru til þess að ætla, að leyfishafar brjóti svo 
af sér við störf sín, að hætta geti stafað af. Hlutaðeigandi yfirvald getur, hvenær sem 
er, numið slík leyfi úr gildi, ef fyrrgreindar ástæður mæla með því. Heimilt er í 
slíkum tilvikum að áfrýja úrskurði yfirvalds til ráðherra. 

Seljandi má eigi afhenda eiturefni gegn leyfum þessum öðrum en þeim, er þau 
skal nota. Seljanda er þó heimilt, ef sérstaklega stendur á, að afhenda öðrum um- 
ræddan varning fyrir hönd notanda, enda hafi notandi með símtali eða á annan við- 
hlítandi hátt tilkynnt, að varninginn skuli afhenda þeim, er hann tilgreinir. Sá, er 
veita á varningnum viðtöku fyrir hönd notanda, skal þá með skilríkjum sanna selj- 
anda, hver hann er, nema hann sé seljanda svo kunnur, að slíks gerist ekki þörf. 
Notandi ber jafnt ábyrgð á varningnum, hvort sem hann hefur verið afhentur sjálf- 
um honum eða öðrum, er hann hefur tilnefnt í sinn stað. 

Um útgáfu leyfa og afhendingu eiturefna gegn þeim gilda enn fremur ákvæði 
1. og3. málsgr. 6. gr. svo og ákvæði 7. gr. 

9. gr. 
Þeir einir mega kaupa og nota eiturefni í hættuflokkum X og A, er brýna þörf 

hafa fyrir slík efni við störf sín og til þess hafa fengið sérstök leyfi (sbr. 4. gr. reglu- 
gerðar um notkun eiturefna og hættulegra efna í landbúnaði og garðyrkju og til út- 
rýmingar meindýra). 

Leyfishafar skulu ávallt bera á sér við störf sín númeruð leyfisskirteini (sbr. 
viðauka 3), er lögreglustjóri gefur út að fengnu samþykki eiturefnanefndar. 

10. gr. 
Ef sérstaklega stendur á, er lögreglustjóra heimilt, enda þótt umsagnar eitur- 

efnanefndar hafi ekki verið leitað, að veita leyfi til kaupa á takmörkuðu magni eit- 
urefna í hættuflokki A (sbr. 4. gr. reglugerðar um notkun eiturefna og hættulegra 
efna í landbúnaði og garðyrkju og til útrýmingar meindýra). 

Gegn slíkum leyfum má aðeins láta úti einu sinni og skulu þau hljóða á einungis 
eitt tilgreint eiturefni (sbr. 1. málsgr. 3. gr.). 

Leyfi þessi skal veita bréflega og senda eiturefnanefnd afrit. Lögreglustjórum 
ber skylda til þess að takmarka útgáfu þeirra svo sem frekast er auðið. 

11. gr. 
Um hegningu og viðurlög fyrir brot á ákvæðum þessum skal fara samkvæmt 22. 

gr. laga um eiturefni og hættuleg efni. 

12. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 6. gr. laga um eiturefni og hættuleg efni og 

öðlast þegar gildi. Samtímis fellur úr gildi auglýsing landlæknis til lyfsala og lækna 
19. nóvember 1913 um sölu á eiturefnum til annara afnota en lækninga. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 9. júlí 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson. 

Páll Sigurðsson.
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Fylgiskjal. 

EITURBEIÐNI Viðauki nr. Í 
(prentist á gulan pappir) 

Eiturbeiðnir skulu hljóða á einungis eitt tilgreint eiturefni, eina tilgreinda blöndu eða samsetningu, 

er inniheldur tiltekin eiturefni, eða hljóða á eina tegund varnings, sem tilgreindur er og hefur að 

geyma tiltekin eiturefni. Eiturbeiðandi skal vera 18 ára eða eldri. — Eigi má afhenda eiturefni 

öðrum en eiturbeiðanda. — Eigi má gefa út eiturbeiðnir eða afhenda gegn þeim eiturefni, ef ástæða 

er til þess að ætla, að viðkomandi kynnu að fara sjálfum sér að voða eða gætu unnið öðrum tjón 

með efnunum. 

  

  

  

Ég undirritaður beiðist leyfis til þess að kaupa: 

Notkun 

Heiti ég að fara með fyllstu gát með þetta eiturefni og þannig, að hvorki hljótist 

af tjón á mönnum, húsdýrum, né friðuðum dýrum eða plöntum. 

Enn fremur mun ég ekki framselja neinn hluta þess öðrum til notkunar. 

Atvinna eða staða 

Að mínu áliti er óhætt að selja beiðanda þetta eiturefni og gef ég út eiturbeiðni þessa 

samkvæmt ákvæðum reglugerðar um útgáfu og afgreiðslu eiturbeiðna og annarra 

tilsvarandi leyfa. 

Afgreitt (um efni á lista 1) 
ÍNN / 19........ 

NN { 19... 
ÍNN ágiagiustjóri 

(um efni á lista II) 

1. afgreiðsla ................ 0 19... 

2. afgreiðsla .................... / 18... 

3. afgreiðsla 

  

Eiturbeiðnir mega ekki hljóða á eiturefni í hættuflokkum X og Á. — Enn fremur mega eiturbeiðnir 

hvorki hljóða á eiturefni, sem algert bann liggur við að nota, né á eiturefni til einhverra þeirra 

nota, sem bann liggur við. 
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LEYFISSKÍRTEINI Viðauki nr. 2 

Fullt nafn UU 

a a Leyfi þetta veitir heimild til þess að 
kaupa og nota þau eiturefni, sem 

— skráð eru 
Fæðingarstaður, dagur og ár — Nafnnúmer 

  

Heimili 

  

Staða eða atvinna 

  

Útgáfustaður, útgáfudagur og ár 

  

Gildir til 

  

Númer 

  

lögreglustjóri 

(Skírteini þessi skulu prentuð á rauðan pappír, 

Á LISTUM I OG I, 

er fylgja lögum um eiturefni og 
hættuleg efni, sbr. 1. gr. laganna, og 
hér greinir: 

Hvar og hvenær leyfisskirteini var 
fyrst gefið út. 

    Leyfishafi skal ávallt bera skírteini 
| þetta á sér við störf sín. 

4 - 

  
  

10,5X15 cm að stærð. Ganga 
skal frá skírteinum þessum á sama hátt og ökuskírteinum.) 

LEYFISSKÍRTEINI 

  

Fullt nafn 

  

  

  

  

  

  

  

  

Fæðingarstaður, dagur og ár — Nafnnúmer 

Heimili 

Staða eða atvinna 

Útgáfustaður, útgáfudagur og ár j 

Gildir til 

Númer 

BARNANNA lögreglustjóri 0 

Viðauki nr. 3 

  

Leyfi þetta veitir heimild til þess að 
kaupa og nota eiturefni 

Í HÆTTUFLOKKUM X OG A, 

sbr. 4. gr. reglugerðar um notkun 
eiturefna og hættulegra efna í land- 
búnaði og garðyrkju og til útrým- 
ingar meindýra. 

l   

Hvar og hvenær leyfisskirteini var 
fyrst gefið út. 

  

Leyfishafi skal ávallt bera skirteini 
þetta á sér við störf sín. 

      
  

(Skirteini þessi skulu prentuð á bláan pappír, 10,5X<15 cm að stærð. Ganga skal frá skírteinum þessum á sama hátt og ökuskirteinum.)
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REGLUGERÐ 

um notkun eiturefna og hættulegra efna í landbúnaði og garðyrkju 

og til útrýmingar meindýra. 

Verksvið. 

1. gr. 

Ákvæði reglugerðar þessarar taka til plöntulyfja, örgresisefna, stýriefna og út- 

rýmingarefna til nota í landbúnaði og garðyrkju og til útrýmingar meindýra. 

Plöntulyf eru hvers konar efni og efnasamsetningar, sem ætluð eru til varnar 

gegn sjúkdómum eða skemmdum í lifandi plöntum eða plöntuhlutum af völdum 

sýkla (bakteríur, sveppir, vírusar o. s. frv.), skordýra, lindýra eða annarra óæðri 

dýra. 

Örgresisefni eru hvers konar efni og efnasamsetningar, sem ætluð eru til þess að 

deyða plöntur, draga úr vexti þeirra eða hefta hann. 

Stýriefni eru efni og efnasamsetningar, sem sérstaklega eru ætluð til þess að 

stýra vexti nytjaplantna eða hluta þeirra (hraða eða seinka vexti) eða til að draga 

úr öndun og spírun plantna eða plöntuhluta í geymslu. 

Útrýmingarefni eru hvers konar efni og efnasamsetningar, sem ætluð eru til þess 

að verja uppskorinn jarðargróður skemmdum af völdum sýkla (bakteríur, sveppir, vir- 

usar o. s. frv.), skordýra, lindýra, nagdýra eða annarra dýra með heitt eða kalt blóð, 

er neyta uppskorins jarðargróðurs sér til lífs og tímgunar og meindýr teljast. Ut- 

rýmingarefni eru enn fremur efni og efnasamsetningar, sem notuð eru til þess að 

eyða hvers konar meindýrum á víðavangi, í híbýlum manna, peningshúsum, húsbún- 

aði, farartækjum, vöruskemmum o. s. frv. 

Fara skal með efni þessi sem eiturefni eða hættuleg efni (sbr. 1. gr. laga um 

eiturefni og hættuleg efni). 
Átt er við framangreind efni, þegar að neðan er rætt um efni og efnasamsetn- 

ingar án frekari skýrgreiningar. 
Efni, sem notuð eru til þess að varna skemmdum í trjáviði, svo sem málning 

og lakk, tjara, bik, menja o. s. frv., eru ekki talin útrýmingarefni. Enn fremur telj- 
ast ekki til útrýmingarefna diklórbenzen (paradiklórbenzen) og naftalen (naftalin) 

til eyðingar á möl. 
Ákvæði reglugerðar þessarar taka ekki til lyfja (mannalyf, dýralyf), sem greind 

eru í gildandi lyfjaskrá og öðrum hliðstæðum heimildaritum, enda þótt þau megi 
einnig nota sem plöntulyf, örgresisefni, stýriefni eða útrýmingarefni, ef þau eru 
látin úti samkvæmt ákvæðum gildandi lyfsölulaga (sbr. reglugerð um gerð lyfseðla 
og afgreiðslu lyfja nr. 30 16. maí 1966). 

Nú er vafamál, hvort ákvæði reglugerðar þessarar gilda um tiltekin efni eða 
efnasambönd, og sker ráðherra þá úr að fenginni umsögn eiturefnanefndar. 

Framleiðsla, skráning og flokkun efna og efnasamsetninga. 

2. gr. 

Plöntulyf, örgresisefni, stýriefni og útrýmingarefni mega þeir einir framleiða, 

er til þess hafa leyfi ráðherra, enda mæli öryggismálastjóri og eiturefnanefnd með 

veitingu slíkra leyfa (sbr. 4. gr. laga um eiturefni og hættuleg efni). 

B35
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3. gr. 
Plöntulyf, örgresisefni, stýriefni eða útrýmingarefni má því einungis flytja 

til landsins, selja eða nota, að þau hafi hlotið viðurkenningu ráðherra og verið 
skráð á lista yfir slík efni. 

Framleiðandi, umboðsmaður framleiðanda eða innflytjandi skal sækja til heil- 
brigðismálaráðuneytisins um viðurkenningu á þeim efnum, er hann hyggst selja eða 
flytja til landsins. Eiturefnanefnd gerir tillögur um gerð lista yfir slík efni (sbr. 1. 
málsgr.), er landlæknir semur og ráðherra gefur út. Tilgreina skal á listanum hættu- 
flokk hvers efnis og efnasamsetningar (sbr. 1. málsgr. 4. gr.). 

Umsækjandi greiðir umsóknargjald með hverri umsókn og síðan árgjald af hverju 
efni eða efnasamsetningu, er viðurkenningu hlýtur og skráð er á listum yfir slík 
efni. Fella má niður skráningargjöld og árgjöld, ef sérstakar ástæður mæla með. 

Veita má leyfi til innflutnings á takmörkuðu magni efna, sem ekki hafa hlotið 
viðurkenningu og verið skráð, ef um tilraunastarfsemi er að ræða. Skulu slíkum um- 
sóknum fylgja meðmæli sérfræðinga Búnaðarfélags Íslands, Rannsóknastofnunar 
landbúnaðarins eða annarra dómbærra manna, og skal ævinlega leitað álits eitur- 
efnanefndar. 

Ráðherra getur, að fenginni umsögn eiturefnanefndar, fellt úr gildi viðurkenn- 
ingu tiltekinna efna og efnasamsetninga, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi svo 
sem upplýsingar um áður óþekkt eiturhrif. Ráðherra skal þá með tilkynningu stað- 
festa, að efnið hafi verið tekið af listum yfir viðurkennd efni og efnasamsetningar. 

4. gr. 
Eiturefnanefnd skipar viðurkenndum og skráðum efnum og efnasamsetningum 

eftir eiturhrifum í 4 hættuflokka: X, A, B og C. Efni í hættuflokkum X og A eru 
talin eiturefni, en efni í hættuflokkum B og C hættuleg efni (sbr. 6 málsgr. 1. gr.), 
nema öðru vísi sé ákveðið. 

Þeir einir mega kaupa og nola efni í hættuflokki X, er þörf hafa fyrir 
eiturefni við störf sín og til þess hafa fengið leyfi. Leyfi eru bundin við not- 
endur efnanna persónulega og eru veitt til 1—-3 ára í senn. Lögreglustjóri gefur út, 
að fengnu samþykki eiturefnanefndar, númerað leyfisskirteini (sbr. 9. gr. reglugerðar 
um útgáfu og afgreiðslu eiturbeiðna og annarra tilsvarandi leyfa), er leyfishafi skal 
ávallt bera á sér við störf sín. 

Þeir einir mega nota efni í hættuflokki A, er leyfi hafa til þess að kaupa og nota 
efni og efnasambönd í hættuflokki X (sbr. þó 5. málsgr.). Leyfi til þess að nota efni 
og efnasamsetningar í hættuflokki A eru þó ekki bundin við leyfishafa persónulega. 
Leyfishafar geta því, ef svo ber við, látið aðra nota efni og efnasamsetningar í hættu- 
flokki A undir sinni yfirstjórn, enda bera leyfishafar ábyrgð á notkun efnanna. 

Umsóknir um leyfi til þess að kaupa og nota efni í hættuflokkum X og Á skal 
senda hlutaðeigandi yfirvaldi (lögreglustjóra), er sendir þær eiturefnanefnd til um- 
sagnar. Eftir því, sem við á hverju sinni, leitar eiturefnanefnd álits um umsækjendur 
til sérfræðinga Búnaðarfélags Íslands, Rannsóknastofnunar landbúnaðarins, Skóg- 
ræktar ríkisins og embættislækna á hverjum stað. Eiturefnanefnd skal senda hlutað- 
eigandi yfirvaldi umsögn sína innan 2 mánaða. 

Lögreglustjóra er þó heimilt, enda þótt umsagnar eiturefnanefndar hafi ekki 
verið leitað, að veita leyfi til kaupa á takmörkuðu magni efna og efnasambanda í 
hættuflokki A, ef sérstakar ástæður mæla með. Gegn slíkum innkaupaheimildum má 
þó eigi láta úti oftar en einu sinni (sbr. 10. gr. reglugerðar um útgáfu og afgreiðslu 
eiturbeiðna og annarra tilsvarandi leyfa). 

Eiturefnanefnd getur lagt fyrir hlutaðeigandi yfirvald að numin verði úr gildi 
leyfi til þess að kaupa og nota efni í hættuflokkum X og A, ef gildar ástæður eru til
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þess að ætla, að leyfishafar brjóti svo af sér við störf sín, að hætta geti stafað al. 

Hlutaðeigandi yfirvald getur og, hvenær sem er, numið slík leyfi úr gildi, ef fyrr- 

greindar ástæður mæla með því. Heimilt er í þessum tilvikum að áfrýja til ráðherra. 

Eiturefnanefnd getur sett að skilyrði fyrir veitingu leyfa til að mega nota efni 

í X og A hættuflokkum, að hlutaðeigendur hafi áður sótt námskeið til þess að öðlast 

sérþekkingu í meðferð þeirra efna, er þeir hyggjast fyrst og fremst nota við störf 

sín. 
Nú eru efni og efnasambönd í X og A hættuflokkum notuð við tilraunir á vegum 

rannsóknastofnana í ríkiseign, og skal þá niður falla leyfiskvöð notenda, enda skulu 
vísindamenn hlutaðeigandi stofnana hafa fulla umsjá með notkun efnanna. 

Sérstök leyfi þarf ekki til þess að kaupa eða nota efni og efnasambönd í B og 

C hættuflokkum. 

Innflutningur, sala og dreifing. 

5. gr. 
Innflutning efna og efnasamsetninga í X, A og B hættuflokkum mega þeir einir 

annast, er greindir eru í 1—6. tölulið 1. málsgr. 5. gr. laga um eiturefni og hættu- 

leg efni. 
Innflytjendum er heimilt að selja eða afhenda hverjir öðrum fyrrgreindan varn- 

ing, en ekki þriðja aðila, nema þeir hafi til þess sérstakt leyfi ráðherra, enda mæli 
landlæknir og eiturefnanefnd með veitingu slíkra leyfa (sbr. 5. tölulið 1. málsgr. 5. 
gr. laga um eiturefni og hættuleg efni). Innflytjendum, sem ekki hafa slík leyfi, er 
þó heimilt að selja embættislæknum, vegna meindýraeyða eða annarra, útrýmingarefni 
til nota í þágu almennings, enda skulu embættislæknar hafa efnin í sinni umsjá. 

Leyfi til þess að selja efni og efnasamsetningar í X, A og B hættuflokkum eru 

bundin við: 

a) að leyfishafi hafi í fullri dagvinnu ekki færri en einn mann, er hefur sérstaka 

vöruþekkingu á umræddum efnum, enda skal sá maður (menn) hafa umsjá með 

sölunni; 

b) að efnin séu varðveitt í sérstakri geymslustúku eða herbergi, þar sem enginn 
annar varningur er geymdur; 

c) að gólf og veggir geymslustúkunnar séu úr vatnsþéttu efni og þannig aðskilin frá 
nærliggjandi herbergjum, að þau mengist ekki. 

d) að loftræsting sé fullnægjandi að dómi heilbrigðiseftirlits staðarins; 
e) að læsa megi geymslustúkunni sérstaklega. 

Leyfi til þess að selja efni og efnasamsetningar í hættuflokkum X, A og B gilda 
til 5 ára í senn. Nema skal slík leyfi úr gildi, ef misbrestur er á, að framangreindum 
skilyrðum sé fullnægt eða aðrar gildar ástæður mæla með því. Embættislæknar hafa 
á hverjum stað eftirlit með sölubúðum leyfishafa, svo og aðrir, sem tilnefndir kunna 
að vera (sbr. 20. gr. laga um eiturefni og hættuleg efni). 

Ráðherra getur, að fenginni umsögn landlæknis og eiturefnanefndar, veitt lyf- 
sölum leyfi til þess að verzla með efni og efnasamsetningar í hættuflokkum X, A og 
B, enda mæli sérstakar ástæður með veitingu slíkra leyfa t. d. mikil fjarlægð frá 
viðurkenndri sölubúð. Slík leyfi gilda til 5 ára í senn. Þau má takmarka við sölu á til- 
teknum efnum í X eða A hættuflokkum eða við sölu á efnum og efnasamsetningum 
í B hættuflokki eingöngu. 

Efni og efnasamsetningar í hættuflokki X má einungis flytja til landsins á skipum. 
Skipafélög eða leigutaki skips ber ábyrgð á því, að slíkur varningur valdi hvorki 

tjóni á mönnum né vörum í vöruskemmum, unz innflytjandi sækir varninginn. Ef 
varningurinn er ekki fluttur úr vöruskemmu beint í geymslustúku seljanda (sbr. 1.
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og 2. málsgr.), skal innflytjandi geyma hann sérstaklega og þannig, að mönnum eða 
húsdýrum stafi ekki hætta af. Innflytjandi er bótaskyldur, ef út af þessu er brugðið. 
Strangari ákvæði að þessu lútandi má setja í auglýsingu, ef þörf gerist. 

Seljendum ber að varast, svo sem frekast er auðið, að rjúfa umbúðir um efni 
og efnasamsetningar í hættuflokkum X og A. Nú rýfur seljandi slíkar umbúðir með 
þeim afleiðingum, að tjón hlýzt af á mönnum eða dýrum eða matvæli og fóðurvörur 
mengast af efnunum, og er hann þá ábyrgur fyrir tjóninu og bótaskyldur. 

Í flutningum innanlands skulu vera viðeigandi merkimiðar á yztu umbúðum 
(sbr. 7. gr.). Ráðherra getur, ef þörf gerist, sett nánari reglur um flutning efna og 
efnasamsetninga í öllum hættuflokkum (sbr. 18. gr. laga um eiturefni og hættuleg 
efni). 

Afgreiðsla og afhending. 

6. gr. 
Seljendum efna og efnasamsetninga í X, A og B hættuflokkum er skylt að færa 

í bundna bók með tölusettum blöðum og í réttri tímaröð alla sölu slíkra efna. Í 
bókinni skal tilgreina heiti efna, selt magn, nafn kaupenda og heimilisfang, svo og 
dagsetningu, er sala fór fram. Bók þessa skal í lok hvers árs senda eiturefnanefnd 
til yfirlits. Sömu skyldur hvíla á lyfsölum, er leyfi hafa til sölu á efnum og efnasam- 
setningum í fyrrgreindum hættuflokkum (sbr. 4. málsgr. 5. gr.). Seljendur skulu enn 
fremur halda eftir og senda eilurefnanefnd við lok hvers árs leyfi til innkaupa á 
efnum í hættuflokki A, er láta má úti gegn einungis einu sinni (sbr. 5. málsgr. 4. gr.). 

Seljandi má eigi afhenda efni og efnasamsetningar í X hættuflokki öðrum en 
þeim, er nota skal efnin (sbr. 2. málsgr. 4. gr.). Seljanda er þó heimilt, ef sérstak- 
lega stendur á, að afhenda öðrum umræddan varning fyrir hönd notanda (kaupanda), 
enda hafi notandi með símtali eða á annan viðhlítandi hátt tilkynnt, að varninginn 

skuli afhenda þeim, er hann tilgreinir. Sá, er veita á varningnum viðtöku fyrir hönd 
notanda, skal vera 18 ára eða eldri (sbr. 4. málsgr.). Hann skal með skilríkjum sanna 
seljanda, hver hann er, nema hann sé seljanda svo kunnur, að slíks gerist ekki þörf. 

Notandi ber jafnt ábyrgð á varningnum, hvort sem hann hefur verið afhentur 
sjálfum honum eða öðrum, er hann hefur tilnefnt í sinn stað. 

Efni og efnasambönd í A hættuflokki skal afhenda notanda eða þeim, er hann 
tilnefnir í sinn stað, enda skal hann vera 18 ára eða eldri. Seljanda er þó heimilt, ef 
sérstaklega stendur á og önnur ákvæði mæla ekki segn, að senda kaupanda efni og 
efnasambönd í A hættuflokki í pósti, enda skal þá gætt fyrirmæla um ílát, umbúðir 
og merkingu þeirra (sbr. 7. gr.). 

Efni og efnasamsetningar í X og A hættuflokkum má einungis selja eða afhenda 
þeim, sem er 18 ára eða eldri. Eigi má afhenda efni og efnasamsetningar í þessum 
hættuflokkum, ef ástæða er til að ætla, að hlutaðeigandi kynni að fara sjálfum sér 
að voða eða gæti unnið öðrum tjón með efnunum sökum geðveiki, ölvunar, van- 
Þroska, vanstillingar eða fákunnáttu o. s. frv. (sbr. 7. gr. laga um eiturefni og hættu- 
leg efni). 

Ílát, umbúðir og merking þeirra. 

7. gr. 
Ílát og umbúðir skulu vera svo tryggar sem frekast er auðið. Efni og efnasam- 

setningar má ekki selja eða flytja innanlands í annars konar ílátum en þeim, sem 
eiturefnanefnd hefur samþykkt. Ef efni eru seld í flöskum, skulu þær vera sex- 
strendar og/eða rifflaðar og með skrúfloki. Ákvæði þetta gildir þó ekki, ef flöskur 
taka meira en Í lítra.
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Á ílátum skal standa: 
a) heiti efnis eða efnasamsetningar, 
b) magn (g, kg, ml, 1), 

c) heiti virkra efna og hundraðshluti, 

d) heiti og hundraðshluti óvirkra efna (burðarefni o. s. Írv.), 

e) nafn og heimili framleiðanda eða framleiðslufirma, 

f) framleiðsludagur og ár eða innflutningsdagur og ár, 

g) fyrningatími, ef einhver er, 
h) helztu notkunarreglur, 
i) helztu varúðarreglur, 

j) ábendingar um, hvað gera skal, ef slys ber að höndum. 

Eiturefnanefnd getur leyft, að framangreindar upplýsingar séu á dönsku eða 

norsku, ef öruggt er, að merking ílátanna hafi hlotið viðurkenningu réttra yfirvalda 

í Danmörku eða Noregi. 

Öll önnur tilskilin merking eða auðkenning íláta og umbúða skal ævinlega vera 

á íslenzku. 
Í flutningi og sendingum innanlands skulu vera á yztu umbúðum merkimiðar, 

er greina hættuflokk (t. d. hættuflokkur X o. s. frv.), og aðrar tilskildar upplýsing- 

ar svo og varnaðarmerki, er við eiga um hvern flokk. Merkimiðar og varnaðarmerki 

skulu vera mismunandi stór eftir stærð umbúða, en kveða má nánar á um með aug- 

lýsingu, hvert hlutfall skuli vera milli stærðar merkimiða og varnaðarmerkja og 

stærðar umbúða. 

Merkimiðar og varnaðarmerki skulu vera með prentuðu letri. Á merkimiðum 

skal vera rautt letur á hvítum eða ljósum grunni. Á merkimiðum skal ávallt greina 

nafn og heimilisfang seljanda. 

Varnaðarmerki X flokks er hvít eða ljós hauskúpa á svörtum grunni og skulu 

orðin STERKT EITUR letruð stórum, hvítum eða ljósum stöfum á grunninn fyrir 

neðan hauskúpuna. Á merkimiða á umbúðir um efni í X flokki skal enn fremur 

(auk flokksheitis og nafns og heimilisfangs seljanda) letra með stórum stöfum: MÁ 

EKKI FLYTJA INNAN UM AÐRAR VÖRUR: VARIZT AÐ SNERTA UMBÚÐIRNAR, 

EF ÞÆR ERU BROTNAR EÐA MENGAÐAR AF INNIHALDINU. 

Varðnaðarmerki A flokks er hvít eða ljós hauskúpa (sams konar og X flokks) 

á svörtum grunni, og skal orðið EITUR letrað með stórum hvítum eða ljósum stöf- 

um á grunninn fyrir neðan hauskúpuna. Á merkimiða á umbúðir um efni í A flokki 

skal enn fremur (auk flokksheitis og nafns og heimilisfangs seljanda) ietra með 

stórum stöfum: MÁ EKKI FLYTJA INNAN UM MAT OG FÓÐURVÖRUR. 

Varnaðarmerki B flokks eru orðin VARÚÐ, HÆTTULEGT, sem letruð eru stór- 

um hvítum eða ljósum stöfum á svartan grunn. Á merkimiða á umbúðir um efni í 

B flokki skal enn fremur (auk flokksheitis og nafns og heimilisfangs seljanda) letra 

stórum stöfum: VARIZT AÐ FLYTJA INNAN UM MAT OG FÓÐURVÖRUR. 

Varnaðarmerki C flokks er orðið VARÚÐ, letrað stórum hvítum eða ljósum 

stöfum á svartan grunn. 

Nú eru efni og efnasamsetningar sérstaklega hættulegar einni eða fleiri dýra- 

tegundum t. d. fiskum eða fuglum, og skulu þá ílát og umbúðir sérstaklega merktar 

með tilliti til þessa, t. d. HÆTTULEGT FISKUM. Vara skal við hvimleiðum eða sér- 

stökum eiginleikum efna, ef þess gerist þörf. 

Festa skal við ílát um efni og efnasamsctningar í X, A og B hættuflokkum spjöld 

6X12 em að stærð. Spjöldin skulu vera í þar til gerðum segnsæjum plasthylkjum og 

fest rækilega með vír eða bandi við flöskur, glös, dunka, brúsa eða önnur ílát um 

efni og efnasamsetningar í ofangreindum hættuflokkum.
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Á spjöldum, sem fest er við ílát um efni og efnasamsetningar í X flokki, skal 
standa beggja vegna í ramma HÆTTUFLOKKUR X. Annars vegar stendur varnað- 
armerki X flokks (sjá að framan) og enn fremur með feitu letri orðin: LESIÐ LEIÐ- 
ARVÍSI. GÆTIÐ FYLLSTU VARÚÐAR VIÐ NOTKUN. GEYMIST Á ÖRUGGUM 
STAÐ FJARRI FÆÐU OG FÓÐRI. Hins vegar stendur nafn seljanda, sú dagsetn- 
ing, þegar salan fór fram, svo og nafn og heimilisfang kaupanda. Með neðri rönd 
skal standa: BANNAÐ AÐ LOSA SPJALD ÞETTA FRÁ ÍLÁTI. 

Á spjöldum, sem fest eru við ílát um efni í A flokki, skal standa beggja vegna 
í ramma HÆTTUFLOKKUR A. Annars vegar stendur varnaðarmerki A flokks (sjá 
að framan) og enn fremur sömu orð og á spjöldum X flokks. Hins vegar standa sömu 
upplýsingar og eru á spjöldum X flokks (sjá að framan). 

Á spjöldum, sem fest er við ílát um efni í B flokki, skal standa beggja vegna í 
ramma HÆTTUFLOKKUR B. Annars vegar stendur varnaðarmerki B flokks (sjá að 
framan) og nafn seljanda. Hins vegar stendur á spjaldinu með stóru letri VARNAÐ- 
ARORÐ, að á eftir því með miðlungsstóru letri: „Andið ekki að yður innihaldinu, 
neytið þess ekki, né látið það liggja á húð. Þvoið yður vandlega eftir að hafa notað 
efnið. — Geymist fjarri fæðu og fóðri og þannig, að börn ná ekki til. — Fleygið 
tæmdu ílátinu í sorptunnu eða brennið það“. 

Í viðauka við reglugerð þessa eru sýndar fyrirmyndir að merkimiðum, varnað- 
armerkjum og spjaldmerkjum íláta, er að framan greinir. 

Geymsla efna og förgun tæmdra íláta. 

8. gr. 
Skylt er öllum þeim, er kaupa mega og nota efni og efnasamsetningar í X og 

A hættuflokkum, að geyma efnin í læstum skáp eða læstu hólfi í geymsluherbergi, 
og skal geymslustaður vera greinilega auðkenndur með viðeigandi varnaðarorðum 
(„varúð“, „eitur“ o. s. frv.). Vanræksla í þessu efni varðar missi réttinda til þess 
að mega kaupa og nota efni og efnasambönd í hættuflokkum X og Á. 

Efni og efnasambönd í hættuflokkum B og C skal varðveita fjarri mat og fóður- 
vöru og þannig, að börn ná ekki til. 

Tæmd ílát skal brenna, ef þess er nokkur kostur. Ella skal grafa tæmd ílát í 
jörð fjarri vötnum eða vatnsbólum eða endursenda ílát og umbúðir, luktar og merkt- 
ar á viðeigandi hátt. Bannað er að nota tæmd ílát á ný. 

Eigi má farga meiri háttar birgðum efna og efnasambanda í X, A og B hættu- 
flokkum nema með samþykki viðkomandi embættislæknis (sbr. 19. gr. laga um eit- 
urefni og hættuleg efni). 

9. gr. 
Um viðurlög við brotum á ákvæðum þessum fer samkvæmt 99. gr. laga um eit- 

urefni og hættuleg efni. 

10. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 14. gr. laga um eiturefni og hættuleg efni og 

öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 13. júlí 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson. 0 

Páll Sigurðsson.
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LESIÐ LEIÐARVÍSI, 
GÆTIÐ FYLLSTU VARÚÐAR 

VIÐ NÖTKUN. 
GEYMIST Á ÓRUGGUM 
STAÐ FJARRI FÆÐU BANNAÐ 

06 FÓÐRI AÐLOSASPJALD ÞETTA FRÁ ÍLÁTI 

          
        

  

(Framhlið). (Bakhlið).
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VARUÐ - HÆTTULEGT 

VARUÐ HÆT TUFLOKKUR B 

HÆTTULEGT 

Varnaðarmerki B-flokk VARIZT AÐ FLYTJ A 

0 INNAN UM MAT OG 
FÖÐURVÖRUR 

  

      

     
      

    

  

    
  

  

NAFN OG HEIMILI SELJANDA 
  

Merkimiði B-flokks. 

Spjaldmerki B-flokks: (á að vera í gagnsæju plasthylki). 

  

  

  HÆT TUFLOKKUR B | | |HÆTTUFLOKKUR B       
  

VARNAÐARORÐ: 
' 

VARUÐ ANDIÐ EKKI AÐ YÐUR 
INNIHALDINU, NEYTIÐ 

HÆTTULEGT ÞESS EKKI, NÉ LÁTIÐ 
ÞAÐ LIGGJA Á HÚÐ. 

ÞVOIÐ YÐUR VAND- 
LEGA EFTIR AÐ HAFA 

NOTAÐ EFNIÐ. 

NAFN SELJANDA GEYMIÐ FJARRI FÆÐU 

OG FÓÐRI OG ÞANNIG, 

AÐ BÖRN NÁ EKKI TIL. 

FLEYGIÐ TÆMDU 
ÍLÁTINU Í SOPTUNNU 
EÐA BRENNIÐ ÞAÐ.       

  

(Framhlið). (Bakhlið). 
B36
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; HÆT TUFLOKKUR C 
VARUÐ NAFN OG HEIMILI SELJANDA 

Varnaðarmerki C-flokks. Merkimiði C-flokks. 

  

  

    
  

Nr. 133. 15. júlí 1971. 
REGLUGERÐ 

fyrir veðdeild Landsbanka Íslands um útgáfu á 23. flokki bankavaxtabréfa, 
samkvæmt lögum nr. 73 22. maí 1965 og breytingu á þeim lögum sbr. lög 

nr. 32 7. apríl 1971, um heimild fyrir veðdeild Landsbanka Íslands 

til að gefa út nýja flokka bankavaxtabréfa. 

1. gr. 
Samkvæmt 1. gr. laganna er veðdeild Landsbankans heimilt að gefa út banka- 

vaxtabréf, allt að 200 milljónum króna. Vaxtabréfin skiptast í flokka og er 19. flokkur 
þeirra, sá sem fyrst kemur til framkvæmda. Flokkur þessi nefnist 23. flokkur. Sam- 
anlögð fjárhæð bankavaxtabréfa í þessum flokki má ekki fara fram úr 15 milljónum 
króna. Áður hafa verið staðfestar reglugerðir um útgáfu bankavaxtabréfa, sam- 
kvæmt lögum nr. 73, 22. maí 1965, fyrir 19., 20., 21. og 22. flokk að fjárhæð samtals 
100 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. Ráðherra og bankastjórar Landsbankans geta með umboði falið 
öðrum undirritun bankavaxtabréfanna. Í bankavaxtabréfunum skal vera útdráttur úr 
reglugerð þessari. Fjárhæð þeirra skal vera 10 000.00 kr. og skal hvert vaxtabréf vera 
tölusett og skulu bréfin samin eftir fyrirmynd, sem stjórn Landsbankans ákveður. 
Ásamt bankavaxtabréfunum skal afhenda vaxtamiða til 10 ára minnst. Aldrei má 
gefa meira út af bankavaxtabréfum en nemur fjárhæð þeirri, er veðdeildin á í veð- 
skuldabréfum. 

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. lag- 

anna). 
3. Einföld ábyrgð ríkissjóðs. 

Ef taka þarf til trygginganna 1.—3., skal gera það í þeirri röð, sem að ofan er 
greint.
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4. gr. 

Vextir af bankavaxtabréfum 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 frumrita eða staðfestra afrita af þeim 

samningum, sem liggja til grundvallar viðkomandi lóðarréttindum. Veðið skal vá- 

tryggt í vátryggingastofnun, er bankastjórnin tekur góða og gilda. Lánsupphæðin 

má ekki fara fram úr 3 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, sam- 

þykki virðinguna. Eignir skal meta til bess verðs sem þær eftir beztu vitund virð- 

ingarmanna hafa í kaupum og sölu, þó aldrei hærra en áætla má, að raunverulegur 

byggingarkostnaður þeirra hafi verið, og skal virða þær með kvöðum þeim, er á 

þeim hvíla, hvort heldur eru skattar eða afgjöld. Í virðingargerðunum skal eignum 

ítarlega og greinilega lýst. Þegar virtar ern 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 

byggingarnar 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 skirteini, sem bankastjórnin tekur 

gilt, fyrir því, að veðið hafi ekki rýrnað í verði, svo að veðdeildarflokknum geti 

verið nein hætta búin. Láti lántakandi farast fyrir að senda veðdeildinni þetta 

skírteini, má hún láta skoðunargerð af innanhéraðsmönnum fara fram á kostnað 

lántakanda. 

8. gr. 

Lántakendur skulu auk þess að bera ábyrgð á sínum eigin skuldum, ábyrgjast 

sameiginlega (in soldidum) 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 ríkissjóðsábyrgðarinnar, 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
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þessari niður á fleiri en eitt ár. — Verði þörf á að grípa til ábyrgðarinnar til að full- 
nægja 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 lánin jafnan standa á hálfum og 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. 
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. 

e. 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 veð- 
deildinni skal kaupandi, þegar um leið og kaupin gerast, tilkynna veðdeildinni 
eigendaskiptin og skal hann sanna eignarrétt sinn með veðbókarvottorði eða þing- 
lýstu 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 einhverju 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 vátryggðum húseignum, sem að veði eru og talin 

eru með í matinu. 
d. Ef á veðið falla eftirstöðvar af sköttum eða afgjöldum, er ganga 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 varasióðs í einu lagi með föstu
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árgjaldi. Árlegt tillag til að greiða rekstrarkostnað flokksins og til varasjóðs er 

14% á ári af eftirstöðvum lánsins, eins og þær voru fyrir hvern gjalddaga. — Lán- 

takendur mega á gjalddaga lánanna, án undangenginnar uppsagnar, greiða aukaaf- 

borganir 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 bankavextabréf 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 

bankavaxtabréfum þeim, er upp hafa komið til innlausnar, og á hverjum gjalddaga 

þau verði útborguð. Sérhverja auglýsingu skal birta þrisvar Í Lögbirtingablaðinu. 

Bankinn 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, geta 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 

bankvaxtabréfa 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
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leggja þau til geymslu í fjárhirzlu veðdeildarinnar og skal síðan við lok næsta 
reikningsárs 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 nauðung- 
aruppboð, 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 skuldu- 
naut er frjálst að höfða mál til endurgjalds á öllu því, er hann hefur skaðazt á upp- 
boðinu, og öllum málskostnaði að skaðlausu. Veðdeildin setur löglega samið svo um 
við skuldunauta sína, að uppboð á veðsettum fasteignum megi fara fram í skrif- 
stofu uppboðshaldara. 

23. gr. 
Fé ómyndugra manna og opinberra stofnana og sjóða má verja til kaupa á 

bankavaxtabréfum veðdeildarflokksins en þó eigi á hærra verði en skráðu gang- 
verði 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 
eða veðlánastofnana, sem stofnsettar verða til að halda áfram veðlánastarfseminni. 
Verði slíkum nýjum flokkum eða veðlánastofnunum fengin aðgreind starfssvið, 
skiptist varasjóðurinn milli þeirra, svo að hvert starfssvið njóti réttar ítölu þeirrar, 
er varasjóðnum hefur þaðan aflazt. 

25. gr. 
Veðdeildinni skal stjórnað af stjórn Landsbankans og reikningar hennar end- 

endurskoðaðir af endurskoðendum bankans. 

26. gr. 
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, 15. júlí 1971. 

Lúðvík Jósefsson. 
  

Lúðvík Gizurarson.
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REGLUGERÐ 

fyrir veðdeild Landsbanka Íslands um útgáfu á 24. flokki bankavaxtabréfa, 

samkvæmt lögum nr. 73 22. maí 1965 og breytingu á þeim lögum sbr. lög 

nr. 32 7. apríl 1971, um heimild fyrir veðdeild Landsbanka Íslands 

til að gefa út nýja flokka bankavaxtabréfa. 

1. gr. 

Samkvæmt 1. gr. laganna er veðdeild Landsbankans heimilt að gefa út banka- 

vaxtabréf, allt að 200 milljónum króna. Vaxtabréfin skiptast í flokka og er 19. flokkur 

þeirra, sá sem fyrst kemur til framkvæmda. Flokkur þessi nefnist 24. flokkur. Sam- 

anlögð fjárhæð bankavaxtabréfa í þessum flokki má ekki fara fram úr 30 milljónum 

króna. Áður hafa verið staðfestar reglugerðir um útgáfu bankavaxtabréfa, sam- 

kvæmt lögum nr. 73 22. maí 1965, fyrir 19., 20., 21., 22. og 23. flokk að fjárhæð sam- 

tals 115 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. Ráðherra og bankastjórar Landsbankans geta með umboði falið 

öðrum undirritun bankavaxtabréfanna. Í bankavaxtabréfunum skal vera útdráttur úr 

reglugerð þessari. Fjárhæð þeirra skal vera 10 000.00 kr. og skal hvert vaxtabréf vera 

tölusett og skulu bréfin samin eftir fyrirmynd, sem stjórn Landsbankans ákveður. 

Ásamt bankavaxtabréfunum skal afhenda vaxtamiða til 25 ára minnst. Aldrei má 

gefa meira út af bankavaxtabréfum en nemur fjárhæð þeirri, er veðdeildin á í veð- 

skuldabréfum. 
3. gr. 

Auk veðskuldabréfa þeirra, sem veðdeildin fær frá lántakendum, skal trygging 

fyrir vaxtabréfum flokksins vera: 

1. Varasjóður hvers flokks. 

9. Sameiginleg (solidarisk) ábyrgð lántakenda, er nemi allt að 10% (sbr. 8. gr. lag- 

anna). 
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 bankavaxtabréfum 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 jarðeignum, erfðafestulöndum, 

húseignum eða einstökum íbúðum með lóðarréttindum. Getur veðdeildin krafizt
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frumrita eða staðfestra afrita af þeim samningum, sem liggja til grundvallar við- 
komandi lóðarréttindum. Veðið skal válryggt í vátryggingastofnun, er banka- 
stjórnin tekur góða og gilda. Lánsupphæðin má ekki fara fram úr % af virðingar- 
verði fasteignarinnar. Þegar veðdeildin tekur jarðir að veði skal virða hús sér og 
jörðina sér í lagi, svo og skal virða allar húseignir sérstaklega, ef taka á veð í 
fasteigninni. 

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, sam- 
þykki virðinguna. Eignir skal meta til þess verðs sem þær eftir beztu vitund virð- 
ingarmanna hafa í kaupum og sölu, þó aldrei hærra en áætla má, að raunverulegur 
byggingarkostnaður þeirra hafi verið, og skal virða þær með kvöðum þeim, er á 
þeim hvíla, hvort heldur eru skattar eða afgjöld. Í virðingargerðunum skal eignum 
ítarlega og greinilega lýst. Sé það Jarðeign, skal tilgreina dýrleika hennar, hve mörg 
kúgildi henni fylgi, upphæð afgjaldsins, hlunnindi hennar og kvaðir þær, er á henni 
kunna að hvíla. Enn fremur skal taka fram allt það, er lýtur að ásigkomulagi jarðar- 
innar í heild sinni og ræktunarástandi hennar, hvernig viðhaldi bygginga á jörðinni 
sé varið, og önnur sérstök atvik, er hljóta að hafa áhrif á verðmæti jarðarinnar, svo 
sem, hvort hún liggur undir skemmdum af vatnagangi, sjávargangi, skriðum, sand- 
foki o. fl. Þegar virtar eru húseignir, skal nákvæmlega lýsa hverri einstakri bygg- ingu, tilgreina stærð hennar, hve mörg herbergi í henni eru, telja til allt múr- og nagl- fast, er henni fylgir, svo sem: ofna, járneldstór o. fl., efni það, er byggingarnar eru byggðar úr og að svo miklu leyti sem unnt er, gæði þess og enn fremur aldur bygg- inganna 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 geti verið nein hætta búin. Láti lántakandi farast fyrir að senda veðdeildinni þetta skírteini, má hún láta skoðunargerð af innanhéraðsmönnum fara fram á kostnað lántakanda. 

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 ríkissjóðsábyrgðarinnar, 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 full- nægja 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 lánin jafnan standa á hálfum og heilum tug þús- 
unda. Lánstíminn má vera allt að 40 árum, sé veðið jarðeign, vandað steinsteypu- 
hús, og allt að 30 árum, sé veðið vandað timburhús.
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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. 

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 veð- 

deildinni skal kaupandi, þegar um leið og kaupin gerast, tilkynna veðdeildinni 

eigendaskiptin og skal hann sanna eignarrétt sinn með veðbókarvottorði eða þing- 

lýstu 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 einhverju 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 vátryggðum húseignum, sem að veði eru og talin 

eru með í matinu. 
d. Ef á veðið falla eftirstöðvar af sköttum eða afgjöldum, er ganga 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 

14% á ári af eftirstöðvum lánsins, eins og þær voru fyrir hvern gjalddaga. — Lán- 

takendur mega á gjalddaga lánanna, án undangenginnar uppsagnar, greiða aukaaf- 

borganir 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 
B37
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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 bankavextabréf 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 
bankavaxtabréfum þeim, er upp hafa komið til innlausnar, og á hverjum gjalddaga 
þau verði útborguð. Sérhverja auglýsingu skal birta þrisvar í Lögbirtingablaðinu. 
Bankinn 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, geta 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 tið, 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 
bankvaxtabréfa 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 
reikningsárs 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 nauðung- 
aruppboð, 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 skuldu- 
naut er frjálst að höfða mál til endurgjalds á öllu því, er hann hefur skaðazt á upp-
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boðinu, og öllum málskostnaði að skaðlausu. Veðdeildin getur löglega samið svo um 

við skuldunauta sína, að uppboð á veðsettum fasteignum megi fara fram í skrif- 

stofu uppboðshaldara. 

23. gr. 

Fé ómyndugra manna og opinberra stofnana og sjóða má verja til kaupa á 

bankavaxtabréfum veðdeildarflokksins en þó eigi á hærra verði en skráðu gang- 

verði 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 

eða veðlánastofnana, sem stofnsettar verða til að halda áfram veðlánastarfseminni. 

Verði slíkum nýjum flokkum eða veðlánastofnunum fengin aðgreind starfssvið, 

skiptist varasjóðurinn milli þeirra, svo að hvert starfssvið njóti réttar ítölu þeirrar, 

er varasjóðnum hefur þaðan aflazt. 

25. gr. 

Veðdeildinni skal stjórnað af stjórn Landsbankans og reikningar hennar end- 

endurskoðaðir af endurskoðendum bankans. 

26. gr. 

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, 15. júlí 1971. 

Lúðvík Jósefsson. 
  

Lúðvík Gizurarson. 

26. júlí 1971. . Nr. 135. 
AUGLÝSING 

um breyting á auglýsingu um staðfestingu á aðalskipulagi 

Reykjavíkur nr. 137 3. júlí 1967. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
taldar breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur, sem staðfest var af ráðuneytinu 8. 

júlí 1967. 
Í. Reiturinn milli Rauðarárstígs, Laugavegar, Þverholts og Háteigsvegar: 

Í stað nýtingarhlutfallsins 0.5 komi nýtingarhlutfallið 0.75. 
2. Reiturinn Bjargarstígur, Bergstaðastræti, Spítalastigur og Grundarstígur: 

Í stað hverfisstofnun (skóla, barnaheimili o. fl.) komi íbúðarsvæði og skrif- 

stofur. 

Framangreind breyting hefur verið samþykkt af borgarstjórn Reykjavíkur og 
skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. júlí 1971. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrimur Dalberg.
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SAMÞYKKT 

um afgreiðslutíma rakarastofa í Reykjavík. 

1. gr. 
Afgreiðslutími rakarstofa í Reykjavík er svo sem segir í samþykkt þessari. 

2. gr. 
Mánudaga, þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga er afgreiðslutími rakara- 

stofa frá kl. 9.00—18.00 og föstudaga kl. 9.00—19.00, nema annað sé sérstaklega tekið 
fram. 

3. gr. 
Laugardaga er afgreiðslutími kl. 8.30—12.00 allt árið. 

4. gr. 
Á helgidögum þjóðkirkjunnar, sumardaginn fyrsta, 1. maí og 17. júní skal lokað 

allan daginn. 

Á gamlaársdag og aðfangadag jóla skal lokað kl. 12.00. 

5. gr. 
Síðasta laugardag fyrir Þorláksmessu og á Þorláksmessu, skal lokað kl. 21.00 

og næst síðasta laugardag fyrir Þorláksmessu skal lokað kl. 18.00. 

6. gr. 
Þá, sem komnir eru inn á rakarastofu fyrir lokunartíma er heimilt að afgreiða, 

eftir að lokað er. 

7. gr. 
Lögreglustjóra er heimilt að veita undanþágu frá ákvæðum þessarar samþykkt- 

ar, þegar sérstaklega stendur á. 

8. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum, er renna í borgarsjóð. 
Um mál vegna brota á samþykkt þessari fer að hætti opinberra mála. 

Samþykkt þessi, sem borgarstjórn Reykjavíkur hefur samið og samþykkt samkv. 
lögum nr. 17 1. febrúar 1936, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er felld úr gildi samþykkt um lokunartíma rakarastofa í Reykjavík 
nr. 171 27. desember 1946. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. júlí 1971. 

Hannibal Valdimarsson. 

Hallgrímur Dalberg.
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SAMÞYKKT 

um afgreiðslutíma verzlana í Reykjavík o. fl. 

1. gr. 

Samþykktin tekur til hvers konar smásöluverzlana í Reykjavík, þ. á m. söluturna, 

svo og til brauð- og mjólkurbúða. 

Um daglegan vinnutíma og önnur starfskjör fólks, sem vinnur í starfsgreinum 

þeim, sem samþykkt þessi tekur til, fer eftir hlutaðeigandi kjarasamningum og 

venjum, er tíðkazt hafa í hverri grein. 

Borgarstjórn getur með samþykki ráðherra ákveðið, að fyrirmæli þessarar 

samþykktar taki að nokkru eða öllu leyti til afgreiðslutíma annarra fyrirtækja, sem 

hafa bein viðskipti við almenning, t. d. rakarastofa, hárgreiðslustofa, ljósmynda- 

stofa, viðgerðarverkstæða o. s. frv. 

Undanþegnar ákvæðum samþykktarinnar eru þó lyfjabúðir, bifreiðastöðvar og 

benzínafgreiðslur. Ekki ná ákvæðin heldur til sjálfsala, blaðasölu á götum, merkja- 

sölu og annars slíks. 
Ef ágreiningur rís um skilning á ákvæðum samþykktar þessarar, úrskurðar 

borgarstjórn það, að fenginni umsögn lögreglustjóra og Kaupmannasamtaka Ís- 

lands, en skjóta má þeim úrskurði til ráðherra, og er úrskurður hans endanlegur. 

2. gr. 

Daglegur afgreiðslutími smásöluverzlana og annarra sölustaða, er samþykkt 

þessi tekur til, skal vera sem hér segir, nema öðruvísi sé sérstaklega ákveðið í sam- 

þykktinni: 
Virka daga skal heimilt að opna sölustaði kl. 8.00, og lokað skal þeim ekki síðar 

en kl. 18.00. 
Á þriðjudögum og föstudögum skal heimilt að halda öllum sölustöðum opnum 

til kl. 22.00. 
Á laugardögum skal heimilt að halda sölustöðum opnum til kl. 12.00. Fyrsta 

laugardag í desember má þó halda sölustöðum opnum til kl. 16.00, en aðra laugar- 

daga í þeim mánuði til kl. 18.00. Hinn 18. desember má halda verzlunum opnum til 

kl. 22.00, en sé 18. desember sunnudagur gildir sú regla 19. desember. 

Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að hafa verzlanir opnar 

til kl. 24.00. 
Borgarráð getur að fengnum tillögum lögreglustjóra heimilað, að sölustaður 

verði opnaður fyrr en segir Í grein þessari. 

3. gr. 

Brauðbúðir mega vera opnar kl. 8.00—18.00 virka daga nema laugardaga, en 

þá skal lokað eigi síðar en kl. 16.00. Á sunnudögum og eins öðrum dögum, er taldir 

eru í B-lið 6. gr., skal lokað eigi síðar en kl. 16.00. 

Afgreiðslutími mjólkurbúða skal vera hinn sami og afgreiðslutími almennra 

verzlana. Heimilt er þó að hafa þær opnar kl. 9.00—12.00 þá daga, sem um ræðir Í 

B-lið 6. gr. 

4. gr. 
Borgarráð getur að fengnum tillögum lögreglustjóra og heilbrigðismálaráðs 

leyft, að vikið sé frá ákvæðum 2. gr., þegar um er að ræða söluturna og sambæri- 
lega sölustaði, þannig að þeir verði opnir til kl. 23.30 alla daga aðra en þá, er um 

ræðir í A-lið 6. gr.
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Sölustaðir þeir, sem um ræðir í 1. mgr. skulu algerlega aðgreindir frá verzlun 
eða birgðageymslu verzlunar. Borgarráð getur ákveðið, að sala þar megi eingöngu 
fara um söluop. 

Borgarráð setur að fengnum tillögum Kaupmannasamtaka Íslands sérstakan 
vörulista, þar sem tilgreint sé, hvaða vörur kemur til greina að selja megi á sölu- 
stöðum þeim, sem um ræðir í þessari grein. 

Í hverju leyfi, sem veitt verður til rekstrar, skv. þessari grein, skal tekið fram, 
hvaða vörur af áðurnefndum lista heilbrigðismálaráð telur fært að leyfa þar til 
sölu með hliðsjón af aðstæðum. Á hverjum sölustað skal komið fyrir á stað, þar 
sem viðskiptamenn geta greinilega séð, skrá um það, hvað selja má á staðnum, og 
skal sú skrá staðfest af trúnaðarmanni ráðsins. 

5. gr. 
Borgarráð getur að fenginni umsögn heilbrigðismálaráðs heimilað, að verzlanir, 

sem eingöngu selja heitar pylsur, smurt brauð, öl, gosdrykki, mjólk og vörutegundir 
innan þeirra marka, er um ræðir í 5. mgr. 4. gr., svo og verzlanir, sem eingöngu selja 
neyzluís mega vera opnar alla daga, nema þá, sem um getur í A-lið 6. gr., sbr. C-lið 
sömu greinar. 

Borgarráð getur og að fengnum meðmælum lögreglustjóra leyft, að slíkar verz|- 
anir verði opnar eftir kl. 23.30. Í leyfi skal þá tiltekið, hvenær loka skuli, svo og 
nánari skilyrði um umbúnað allan á hlutaðeigandi sölustað. 

6. gr. 
Um lokun sölustaða á einstökum helgidögum og hátíðisdögum gilda eftirfar- 

andi reglur: 

A. Föstudaginn langa, páskadag, hvítasunnudag og jóladag skal öllum sölustöðum 
lokað allan daginn. 

B. Alla sunnudaga, nýársdag, skírdag, annan páskadag, sumardaginn fyrsta, 1. maí, 
annan hvítasunnudag, uppstigningardag, 17. júní, fyrsta mánudag í ágúst og 
annan jóladag skal sölustöðum lokað allan daginn, sbr. þó undantekningar- 
ákvæði í 3—S5. gr. 

C. Aðfangadag jóla og gamlársdag skal öllum sölustöðum lokað eigi síðar en kl. 
13.00. 

7. gr. 
Í kvikmyndahúsum, leikhúsum, á íþróttavöllum, útiskemmtistöðum og slíkum 

stöðum skal heimilt, að fengnu samþykki heilbrigðismálaráðs, að selja sælgæti, tó- 
bak, ís, gosdrykki og annað slíkt, sem ætla má að neytt verði á staðnum. Einnig má 
selja sýningarskrár, minjagripi eða annað slíkt, sem eðlilegt telst að þar sé til sölu, 
utan þess tíma, er um getur í 2. gr., þó aldrei eftir að sýningu lýkur eða skemmtistað 
er lokað. 

8. gr. 
Eftir lokunartíma sölustaða er óheimilt að selja þann varning, sem verzlunar- 

leyfi þarf til sölu á. Þó skal heimilt að afgreiða þá menn, sem komnir eru í verzlun 
eða sölustað, þegar lokað er. 

9. gr. 
Lögreglustjóri getur heimilað í einstökum tilvikum rýmri sölutíma en segir í 

samþykkt þessari, þegar hann telur sérstaka ástæðu til, meðal annars þegar ákveðið 
er, að ágóði af sölu renni til almenningsheilla. Þá getur hann leyft tilteknum verzlun- 
um afgreiðslu á vörubirgðum til skipa, hvenær sem er sólarhrings.



26. júlí 1971. 283 Nr. 137. 

10. gr. 

Borgarráð getur leyft rýmri afgreiðslutíma, þegar um er að ræða sölu á lifandi 

blómum, sölu á garðplöntum að vori til og sölu á jólatrjám og slíkum vörum í des- 

embermánuði, svo og áþekka sölu, þar sem eðlilegt telst, að rýmri afgreiðslutími sé. 

Það getur og leyft rýmri afgreiðslutíma, þegar um er að ræða minjagripa- 

verzlanir. 
Reglur um rýmri afgreiðslutíma skv. þessari grein skulu settar að fengnum til- 

lögum Kaupmannasamtaka Íslands. 

11. gr. 

Fyrir leyfi, skv. 4. gr., skal greiða gjald í borgarsjóð, kr. 10 þúsund á ári. Gjald- 

dagi þess er 15. janúar ár hvert. Þegar leyfisgjald er greitt fær leyfishafi greiðslu- 

viðurkenningu, sem geyma ber á sölustað, yfirvöldum til sýnis, ef óskað er. 

Borgarráð getur veitt aðila, er rekur biðskýli fyrir strætisvagnafarþega Í sam- 

bandi við söluturn, undanþágu frá greiðslu gjalds, skv. 1. mgr. 
Ef leyfishafi brýtur samþykkt þessa eða skilyrði, sem borgarráð, heilbrigðismála- 

ráð eða lögreglustjóri setja fyrir leyfi, greiðir ekki gjaldið á gjalddaga, eða rekstur 

sölustaðar þykir ekki fara vel úr hendi, má borgarráð svipta leyfishafa leyfinu 

enda hafi leyfishafi ekki látið segjast við aðvörun. Jafnframt má þá ákveða, að leyfi 
verði ekki veitt til slíks rekstrar á viðkomandi stað um tiltekinn tíma. 

12. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum. Með mál út af brotum á samþykkt- 

inni skal farið að hætti opinberra mála. 

Samþykkt þessi, sem borgarstjórn Reykjavíkur hefur samið og samþykkt samkv. 
lögum nr. 17 1. febrúar 1936, um sambykktir um lokunartíma sölubúða, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. október 1971, með þeim takmörkunum þó, sem lög nr. 

45 15. júní 1926, um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar setja. 
Jafnframt er felld úr gildi samþykkt um afgreiðslutíma verzlana í Reykjavík 

frá 6. des. 1963, svo og samþykkt um breyting á henni frá 28. júlí 1964, svo og önnur 

ákvæði, er brjóta í bág við hana. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. júli 1971. 

Hannibal Valdimarsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

Fylgiskjal. 

Tillaga um vörulista skv. 3. mgr. 4. gr. 

Sælgæti. 
Súkkulaðikex alhúðað. 
Tóbaksvörur. 
Öl og gosdrykkir. 
Blöð og tímarit. 
Ís, ískökur, íssósur. 
Heitar pylsur. 
Rafhlöður. 
Skyndiplástur. 
Blöðrur. 
Flugeldar.
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Saltstengur. 
Salthnetur. 

Öryggi. 
Eldspýtur. 
Dömubindi. 
Rakblöð. 
Sólgleraugu. 
Kort. 
Frímerki. 
Bolluvendir. 
Spil. 
Greiður. 
Hárlakk. 
Hárkrem. 
Filmur. 
Stílabækur, reiknibækur, blýantar. 
Vinnuvettlingar. 
Rakspiritus. 
Raksápa. 
Sokkar. 
Sokkabuxur. 
Kaffi. 

Nr. 138. 28. júlí 1971. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningagjafasjóð Kvenfélags Hreyfils, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 28. júlí 1971. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningagjafasjóð Kvenfélags Hreyfils. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir minningagjafasjóður Kvenfélags Hreyfils. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja fjárhagslega ekkjur og börn bifreiðastjóra á 

Hreyfli. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 5000.00, sem gefnar eru af Rósu Sveinbjarnardóttur til 

minningar um eiginmann sinn Helga Einarsson. 

4. gr. 
Tekjur sjóðsins er hagnaður af sölu minningarkorta, svo og gjafir og áheit er 

sjóðnum kunna að berast. 

5. gr. 
Tekjur sjóðsins svo og vextir skal leggja óskert við höfuðstól, þar til hann hefur 

náð kr. 100 000.00. Má þá veita úr honum alla ársvexti. Þegar sjóðurinn hefur náð
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kr. 200 000.00, má veita úr honum auk vaxta allar tekjur hans. Höfuðstóll sjóðsins 

má aldrei vera minni en kr. 200 000.00. 

6. gr. 

Sjóðurinn hefur sérstakt bókhald og fjárreiður og skal fé hans ávaxta á sér- 

stökum bankareikningi. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 

7. gr. 

Stjórn Kvenfélags Hreyfils sér um úthlutun úr sjóðnum og fer með stjórn hans. 

Stjórn Kvenfélagsins er heimilt að tilnefna sérstakan gjaldkera til að fara með bók- 

hald og reikningshald sjóðsins. 

8. gr. 

FEndurskoðaðir reikningar sjóðsins skulu lagðir fram á aðalfundi Kvenfélags 

Hrevfils. 

9. gr 
Leita skal staðfestingar Forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

26. júlí 1971. Nr. 139. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir minningarsjóð Brynleifs Tobiassonar, 

útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 26. júlí 1971. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Brynleifs Tobiassonar. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Brynleifs Tobiassonar, og er stofnaður við 

fráfall hans af kennurum Menntaskólans á Akureyri og vinum og samherjum hans 

í bindindismálum. 
2. gr. 

Höfuðstóll sjóðsins er. þegar skipulagsskrá þessi er sett, kr. 35 955.90. Gjafir, sem 

sjóðnum kunna að bætast, leggist óskertar við höfuðstólinn. 

3. gr. 

Sjóðurinn er í vörzlu skólameistara Menntaskólans á Akureyri, og fer með 

vörzlu hans eftir sömu almennu reglum og um aðra sjóði í vörzlu skólans. 

4. gr. 

Skólaráð fer með stjórn sjóðsins og ákveður úthlutun úr honum. 

5. gr. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, en árlega má veita 44 ársvaxta til nem- 

enda, sem skara fram úr Í sagnfræði og/eða hafa unnið að bindindismálum í skól- 

anum eða utan hans. Úthlutun fari fram í skólaárslok. 

6. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Guðrúnar Jóns- 
dóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 26. júlí 1971. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Guðrúnar Jónsdóttur. 

1. gr. 
Nafn sjóðsins er: Minningarsjóður Guðrúnar Jónsdóttur. og var hann stofn- 

aður með gjafabréfi dags. 17. júní 1945 af skólasystkinum og vinum Guðrúnar, sem 
fórst með Dettifossi 21. febr. það ár. 

2. gr. 
Höfuðstóll sjóðsins er, þegar skipulagsskrá þessi er sett, kr. 45 164.80. Gjafir, er 

sjóðnum kunna að berast. leggist óskiptar við höfuðstólinn, sem aldrei má skerða. 

3. gr. 
Sjóðurinn er í vörzlu skólameistara Menntaskólans á Akureyri, og fer með 

vörzlu hans eftir sömu almennu reglum og um aðra sjóði í vörzlu skólans. Skóla- 
meistari ræður einn úthlutun úr sjóðnum. 

4. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja efnalitlar námsmeyjar í Menntaskólanum á 

Akureyri. Að öðru jöfnu gangi þær fyrir, sem sýnt hafa sérstakan hug á námi 
tungumála. 

5. gr. 
Árlega má úthluta úr sjóðnum ?% ársvaxta hans samkv. tilg. 4. gr. en afgangur 

vaxta leggist við höfuðstólinn. Úthluta má fleiri en einum styrk, ef ástæða þykir 
til. Úthlutunardagur sé 17. apríl, sem er afmælisdagur Guðrúnar Jónsdóttur. Áður 
en úthlutun fer fram skal leitað eftir umsóknum frá námsmeyjum skólans. 

6. gr. 
Verði einhvern tíma gerð sú breyting á skólaskipan á Norðurlandi, að stofnaður 

verði á Akureyri sérskóli fyrir stúlkur, sem nema vilja til stúdentsprófs, án þess 
þær fái aðgang að Menntaskólanum á Akureyri, verði sjóðurinn eign þess skóla með 
sama fyrirkomulagi og skipulagsskrá þessi kveður á um. 

7 . gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari.
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AUGLÝSING 

varðandi hreindýraveiðar. 

Ráðuneytið hefur ákveðið, að hreindýraveiðar skuli eigi fara fram árið 1971 

og er því frestað um sinn framkvæmd reglna nr. 263/1960, um hreindýraveiðar 

í Múlasýslum. 

Menntamálaráðuneytið, 5. ágúst 1971. 

Magnús Torfi Ólafsson. 
  

Birgir Thorlacius. 

30. júlí 1971. Nr. 142. 
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, reglugerð nr. 145 30. júní 1964 og reglugerð nr. 70 6. apríl 1970. 

1. gr. 

1. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 

Tala allt að 8 farþega leigubifreiða til mannflutninga í Hafnarfirði skal, meðan 

hreppsnefnd Garðahrepps ekki leyfir fólksbifreiðastöðvar í sínu lögsagnarumdæmi, 

fyrir aðrar bifreiðar en frá bifreiðastöðvum Í Hafnarfirði, miðuð við íbúatölu á 

félagssvæði Bifreiðastjórafélagsins Neista, Hafnarfirði, þannig að ein bifreið komi 

fyrir hverja 350 íbúa, sem þar eiga lögheimili, samkvæmt nýjustu skýrslum Hag- 

stofu Íslands. 
Félagssvæði samkvæmt 1. mgr. telst Hafnarfjörður og Garðahreppur. 

Meðan leigubifreiðar eru fleiri en sem svarar einni á hverja 360 íbúa, skal ekki 

veita nema fjórða hvert leyfi sem losnar. 

Þegar rétt hlutföll samkvæmt framansögðu eru fengin milli tölu leisubifreiða 

og íbúatölu skal veita, vegna fólksfjölgunar, eitt atvinnuleyfi fyrir hverja 350 íbúa 

og eitt atvinnuleyfi fyrir hvert atvinnuleyfi sem losnar. 

Atvinnuleyfi skulu að jafnaði veitt frá og með 1. júní ár hvert, ef veita skal 

þau samkvæmt framansögðu. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Samgönguráðuneytið, 30. júlí 1971. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Kristinn Gunnarsson.
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AUGLÝSING 

um breytingu á auglýsingu nr. 154 1963, um skiptingu Reykjavíkur- 
prófastsdæmis í sóknir og prestaköll. 

Eftir að leitað hefur verið tillagna safnaðarráðs Reykjavíkur og að fengnu áliti 
biskups Íslands, er eftirfarandi breyting gerð á skiptingu Reykjavíkurprófastsdæmis 
Í sóknir og prestaköll, sem ákveðin var með auglýsingu nr. 154 1963: 

Í stað 18. töluliðar komi tveir töluliðir er orðist svo: 
18. Kársnesprestakall: Kársnessókn. Nær yfir Kópavogskaupstað vestan Reykja- 

nesbrautar. 

19. Digranesprestakall: Digranessókn. Nær yfir Kópavogskaupstað austan 
Reykjanesbrautar. 

Auglýsing þessi tekur gildi nú þegar. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 27. júlí 1971. 

Ólafur Jóhannesson. 

Nr. 144. 30. júní 1971. 
AUGLÝSING 

um undanþágu frá ákvæðum reglugerðar, dags. 9. maí 1942, 
um stjórn, rekstur og eftirlit fjarskiptamála. 

Póst- og símamálastjóri veitir leyfi til talstöðvaviðgerða samkvæmt eftirfarandi 
reglum: 

1. gr. 

Almenn ákvæði. 

1.1 Leyfitil þess að reka talstöðvaverkstæði gela þeir einir fengið, sem hafa meistara- 
réttindi í talstöðvaviðgerðum, sem viðurkennd eru af póst- og símamálastjórn- 
inni, eða hafa mann með slík réttindi í sinni Þjónustu til að veita verkstæðinu 
forstöðu. 

1.2 Leyfi til að gera við, flytja og setja upp talstöðvar eru bundin við ákveðnar 
tegundir stöðva, sem leyfishafi hefur, með samningi við innflytjanda eða fram- 
leiðanda, skuldbundið sig til þess að gera við og veita þá viðgerðarþjónustu, 
sem nauðsynleg er. Talstöðvategundir skulu tilteknar í leyfisbréfi og viðbótum 
við það. 

1.3 Í fyrsta skipti skal leyfi útgefið til eins árs til reynslu. Hafi leyfishafi haldið 
skilmála þessarar reglugerðar, svo og ekki orðið brotlegur við önnur fjarskipta- 
lög eða reglugerðir, framlengist leyfið til fimm ára í senn, sé þess óskað. 

14 Á reynslutíma er leyfishafa skylt að færa skrá yfir allar viðgerðir, flutninga og 
uppsetningar með örstuttri lýsingu á því, sem við var gert. 

Radíóeftirliti Pósts og síma skal heimilt að rannsaka nefnda skrá fyrirvara- 
laust og fá af henni afrit, ef því þykir tilefni til. Enn fremur skal senda radió- 
eftirlitinu afrit af skránni mánaðarlega.
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1. 

1.6 

2.8 

Flutning og nýuppsetningar á talstöðvum ber leyfishafa ávallt að tilkynna 
radíóeftirlitinu tafarlaust. 

Leyfishafi er ábyrgur gagnvart Pósti og síma á því, að nýjar eða tilfluttar 
talstöðvar séu ekki teknar í notkun fyrr en leyfisbréf vegna þeirra hefur verið 
gefið út og þær prófaðar og samþykktar af radíóeftirlitinu. 
Leyfishafa er heimilt að hafa í sinni þjónustu meistara í talstöðvaviðgerðum, 
einnig símvirkja (radíó), loftskeytamenn og útvarpsvirkja með sérprófi í tal- 
stöðvaviðgerðum og reglugerðum. 

Leyfishafa er óheimilt að nota aðra en ofangreinda aðila til þess að annast 
talstöðvaviðgerðir í sínu umboði. 

2. gr. 

Kröfur um menntun og starfsþjálfun. 

Meistari í talstöðvaviðgerðum skal hafa góða þekkingu á talstöðvum og inn- 
lendum og alþjóðareglugerðum þar að lútandi. 
Þær menntunarkröfur, sem gerðar eru til símvirkjameistara með sérgrein í 

radiófræðum eru fullnægjandi. 
Meistarar Í talstöðvaviðgerðum geta auk þess orðið útvarpsvirkjameistarar, sen 
lokið hafa talstöðvaprófi, sem Póstur og sími heldur og afla sér auk þess eins og 
hálfs árs starfsreynslu hjá viðurkenndum meistara í talstöðvaviðgerðum. 

Námsefni til talstöðvaprófs innifelur fræðslu um tæknilega uppbyggingu tal- 

stöðvasenda, talstöðvaviðtækja, loftneta, jarðsambanda og hleðslubúnaðar, svo 

og mælitækni og reglugerðir, innlendar og alþjóðlegar. 

Tæknifræðingar og verkfræðingar með sérgrein í radíófræðum, sem óska eftir 

meistararéttindum til talstöðvaviðgerða, skulu ljúka prófi í reglugerðum um 

fjarskipti, sem Póstur og sími heldur. 

Símvirkjar (radíó), loftskeytamenn og útvarpsvirkjar, sem lokið hafa 3 ára 

starfsþjálfun hjá viðurkenndum meistara í talstöðvaviðgerðum, geta öðlast 

meistararéttindi með því að ganga undir og standast talstöðvameistarapróf, sem 

Póstur og sími heldur. 

Prófdómendur við ofangreind próf skulu vera aðalkennarar Póst- og sima- 

skólans í radiófræðum annars vegar og reglugerðum hins vegar, en þriðji maður 

skal skipaður af skólanefnd Póst- og símaskólans hverju sinni. 
Póst- og símamálastjórnin ákveður prófgjald hveru sinni. 

3. gr. 

Mælitæki, varahlutir, þjónusta. 

Gerðar eru kröfur um, að talstöðvaverkstæði hafi til afnota öll mælitæki, sem 

Póstur og sími telur nauðsynleg til þess að viðhalda og stilla þær talstöðvar, 

sem verkstæðið hefur fengið til að annast með tilliti til viðgerðarþjónustu. 

Í samningi þeim, sem leyfishafi og innflytjandi eða framleiðandi gera með sér 

um viðhaldsþjónustu, skal tekið fram, hvor aðilinn skuldbindur sig til þess að 

hafa ávallt nægar varahlutabirgðir í landinu vegna talstöðvanna. 

Leyfishafa er skylt að veita góða, samfellda þjónustu um allt land eftir því sem 

við verður komið og hægt er að krefjast miðað við aðstæður og fjölda þeirra 

talstöðva, sem hann annast með tilliti til viðgerðarþjónustu.
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4. gr. 

Afturköllun leyfis. 

4.1 Endurtekin eða gróft brot á ákvæðum þessum eða öðrum reglum um fjarskipti 
varða afturköllun leyfis. 

4.2 Ef rökstuddar kvartanir berast frá notendum um, að þjónusta leyfishafa sé 
óviðunandi og póst- og símamálastjórnin hefur gengið úr skugga um að svo sé, 
skal gefa leyfishafa 6 mánaða frest til þess að bæta þá þjónustugalla, sem fram 
hafa komið. 

Umsóknir um framangreint leyfi til talstöðvaviðgerða skulu sendar til póst- og 
simamálastjórnarinnar. 

Póst- og símamálastjórnin, 30. júní 1971. 

Jón Skúlason. 
  

Sigurður Þorkelsson. 

Utkomið í A-deild Stjórnartíðinda 1971. 

Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda, undirskrif- 
að af forsetanum 11. janúar 1971, nr. 1. 

Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð nr. 76 frá 17. 
Júní 1958 fyrir Háskóla Íslands með áorðnum breytingum, undirskrifuð af mennta- 
málaráðherra 2. febrúar 1971, nr. 2. 

Lög um fyrirframinnheimtu opinberra gjalda, undirskrifuð af forsetanum 23. 
febrúar 1971, nr. 3. 

Lög um breyting á lögum nr. 4 28. febr. 1966, um útflutningsgjald af sjávar- 
afurðum, undirskrifuð af forsetanum 30. marz 1971, nr. 4. 

Lög um breyting á lögum nr. 77 28. april 1962, um aflatryggingasjóð sjávar- 
útvegsins, undirskrifuð af forsetnum 5. apríl 1971, nr. 5. 

Lög um Hótel- og veitingaskóla Íslands, undirskrifuð af forsetanum 30. marz 
1971, nr. 6. 

Lög um breyting á lögum nr. 84/1970, um Háskóla Íslands, undirskrifuð af 
forsetanum 8. marz 1971, nr. 7. 

Lög um breyting á lögum nr. 79 31. des. 1968, um ráðstafanir í sjávarútvegi 
vegna breytingar gengis íslenzkrar krónu, undirskrifuð af forsetanum 5. april 
1971, nr. 8. 

Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breyting á reglugerð nr. 76 frá 
17. júní 1958 fyrir Háskóla Íslands með áorðnum breytingum, undirskrifuð af 
menntamálaráðherra 19. marz 1971, nr. 9. 

Lög um breyting á lögum nr. 89 5. júní 1947, um fiskimálasjóð, undirskrifuð 
af forsetanum 11. marz 1971, nr. 10. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Neðri-Brekku í Saurbæjar- 
hreppi, Dalasýslu, undirskrifuð af forsetanum 11. marz 1971, nr. 11. 

Lög um happdrættislán ríkissjóðs fyrir hönd Vegasjóðs vegna vega- og brúa- 
gerða á Skeiðarársandi, er opni hringveg um landið, undirskrifuð af forsetanum 
23. marz 1971, nr. 12.
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Lög um breyting á lögum nr. 89 17. des. 1966, um framleiðnisjóð landbún- 

búnaðarins, undirskrifuð af forsetanum 24. marz 1971, nr. 13. 

Lög um Útflutningsmiðstöð iðnaðarins, undirskrifuð af forsetanum 30. marz 

1971, nr. 14. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán vegna Vatnsveitu Vest- 

mannaeyja, undirskrifuð af forsetanum 30. marz 1971, nr. 15. 

Lög um aðild Íslands að alþjóðasamningi um stjórnmálasamband, undirskrif- 

uð af forsetanum 31. marz 1971, nr. 16. 
Lög um breyting á lögum nr. 1 11. febrúar 1970, um tollskrá o. fl., undirskrifuð 

af forsetanum 2. apríl 1971, nr. 17. 
Lög um breyting á lögum nr. 68/1966, um iðnfræðslu, undirskrifuð af forsel- 

anum 5. apríl 1971, nr. 18. 
Útvarpslög, undirskrifuð af forsetanum 5. apríl 1971, nr. 19. 

Lög um aðstoð Íslands við þróunarlöndin, undirskrifuð af forsetanum 5. apríl 

1971, nr. 20. 
Lög um olíuhreinsunarstöð á Íslandi, undirskrifuð af forsetanum 5. apríl 

1971, nr. 21. 
Lög um kjördag við kosningar til Alþingis 1971, undirskrifuð af forsetanum 

7. apríl 1971, nr. 22. 
Lög um breyting á lögum nr. 104 22. des. 1965, um aukatekjur ríkissjóðs, 

undirskrifuð af forsetanum 7. april 1971, nr. 28. 

Lög um breyting á lögum nr. 75 27. júní 1921, um stimpilgjald, undirskrifuð 

af forsetanum "7. apríl 1971, nr. 24. 
Lög um veitingu ríkisborgararéttar, undirskrifuð af forsetanum 16. apríl 1971, 

nr. 25. 
Lög um breyting á lögum nr. 9 19. marz 1964, um breyting á lögum nr. 52 

5. júní 1957, um eyðingu refa og minka, undirskrifuð af forsetanum 5. apríl 1971, 

nr. 26. 
Lög um breyting á lögum nr. 87 frá 5. júní 1947, um afstöðu foreldra til óskil- 

getinna barna, undirskrifuð af forsetanum 6. apríl 1971, nr. 27, 

Lög um virkjun Svartár í Skagafirði, undirskrifuð af forsetanum 16. april 

1971, nr. 28. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán vegna framkvæmdaáætil- 

unar fyrir árið 1971, undirskrifuð af forsetanum 16. apríl 1971, nr. 29. 

Lög um breyting á lögum nr. 90 7. október 1965, um tekjuskatt og eignarskatt, 

lögum nr. 78 29. desember 1967 og lögum nr. 48 12. maí 1970, um breyting á beim 

lögum, undirskrifuð af forsetanum 15. apríl 1971, nr. 30. 

Lög um Iðönþróunarstofnun Íslands, undirskrifuð af forsetanum 16. apríl 1971, 

nr. 81. 
Lög um breyting á lögum nr. 73 frá 22. maí 1965, um heimild fyrir veðdeild 

Landsbanka Íslands til að gefa út nýja flokka bankavaætabréfa, undirskrifuð af 

forsetanum 7. apríl 1971, nr. 32. 
Lög um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970, um Húsnæðismálastofnun rik- 

ísins, undirskrifuð af forsetanum 13. apríl 1971, nr. 33. 
Lög um breyting á lögum nr. 51/1957, um vísindasjóð, undirskrifuð af for- 

setanum 14. apríl 1971, nr. 34. 
Lög um breyting á lögum nr. 50/1957, um menningarsjóð og menntamálaráð, 

undirskrifuð af forsetanum 14. april 1971, nr. 35. 
Lög um breyting á lögum nr. 15/1969, um Listasafn Íslands, undirskrifuð af 

forsetanum 14. apríl 1971, nr. 36.
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Lög um breyting á lögum nr. 59 frá 20. maí 1965, sbr. lög nr. 36 frá 7. mai 
1969, um Landsvirkjun, undirskrifuð af forsetanum 16. april 1971, nr. 37. 

Lög um Kennaraháskóla Íslands, undirskrifuð af forsetanum 16. apríl 1971, 
nr. 38. 

Lög um utanríkisþjónustu Íslands, undirskrifuð af forsetanum 16. april 1971, 
nr. 39. 

Lög um breyting á lögum nr. 49 20. april 1963, um byggingarsjóð aldraðs 
fólks, og lögum nr. 23 19. apríl 1968, undirskrifuð af forsetanum 16. apríl 1971, 
nr. 40. 

Lög um viðauka við girðingalög, nr. 10 25. marz 1965, undirskrifuð af forset- 
anum 16. apríl 1971, nr. 41. 

Lög um breyting á lögum nr. 68 10. október 1967, um Iðnlánasjóð, undirskrifuð 
af forsetanum 16. apríl 1971, nr. 42. 

Lög um Áburðarverksmiðju ríkisins, undirskrifuð af forsetanum 16. apríl 
1971, nr. 43. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Hafnarfjarðarkaupstað hluta 
af landi jarðarinnar Dysja í Garðahreppi og Dalvíkurhreppi jörðina Háagerði 
í Dalvíkurhreppi, undirskrifuð af forsetanum 16. apríl 1971, nr. 44. 

Lög um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í 
sveitum, undirskrifuð af forsetanum 16. apríl 1971, nr. 45. 

Lög um lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar, undirskrifuð af for- 
setanum 16. apríl 1971, nr. 46. 

Lög um náttúruvernd, undirskrifuð af forsetanum 16. april 1971, nr. 47. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja hluta úr jörðinni Kollafirði 

i Kjalarneshreppi, Kjósarsýslu, undirskrifuð af forsetanum 16. apríl 1971, nr. 48. 
Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð nr. 76/1958 

fyrir Háskóla Íslands, með áorðnum breytingum, undirskrifuð af menntamálaráð- 
herra 30. apríl 1971, nr. 49. 

Lög um breyting á lögum nr. 21 10. maí 1969, um breyting á lögum nr. 62 
18. maí 1967, um bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu, undirskrifuð 
af forsetanum 16. apríl 1971, nr. 50. 

Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands, undirskrifuð 
af forsætisráðherra 3. maí 1971, nr. 51. 

Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnar- 
störfum, undirskrifuð af forsætisráðherra 8. maí 1971, nr. 52. 

Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 40 11. mai 1970, um kaup á 6 
skuttogurum, undirskrifuð af forsetanum 21. maí 1971, nr. 53. 

Lög um Innheimtustofnun sveitarfélaga, undirskrifuð af forsetanum 6. apríl 
1971, nr. 54. 

Lög um fiskvinnsluskóla, undirskrifuð af forsetanum 15. apríl 1971, nr. 55. 
Lög um sérfræðilega aðstoð fyrir bingflokka, undirskrifuð af forsetanum 

16. apríl 1971, nr. 56. 

Lög um breyting á lögum nr. 4 6. marz 1964, um bþingfararkaup alþingismanna, 
undirskrifuð af forsetanum 16. apríl 1971, nr. 57. 

Lög um breyting á lögum nr. 3 6. marz 1964, um laun forseta Íslands, undir- 
skrifuð af forsetanum 16. apríl 1971, nr. 58. 

Lög um breyting á lögum nr. 63 28. maí 1969, um verzlun ríkisins með áfengi, 
tóbak og lyf, undirskrifuð af forsetanum 18. apríl 1971, nr. 59. 

Auglýsing um vegáætlun fyrir 1971 og bráðabirgðavegáætlun fyrir árið 1972, 
undirskrifuð af samgönguráðherra 30. apríl 1971, nr. 60.
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Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 30 28. apríl 1966, um meðferð, skoðun 

og mat á sláturafurðum, undirskrifuð af forsetanum 19. maí 1971, nr. 6l. 

Bráðabirgðalög um breyting á lögum um ferðamál, nr. 4 14. febrúar 1969, 

undirskrifuð af forsetanum 19. maí 1971, nr. 62. 
Lög um eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum, undirskrifuð af forset- 

anum 16. apríl 1971, nr. 63. 
Lög um tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir, undirskrifuð af forsetanum 16. 

apríl 1971, nr. 64. 
Lög um breyting á lögum nr. 58 22. apríl 1967, um fávitastofnanir, undirskrifuð 

af forsetanum 16. apríl 1971, nr. 65. 

Lög um breyting á lögum nr. 41 28. apríl 1967, um bátaábyrgðarfélög, undir- 

skrifuð af forsetanum 16. apríl 1971, nr. 66. 

Lög um almannatryggingar, undirskrifuð af forsetanum 20. apríl 1971, nr. 67. 

Lög um tekjuskatt og eignarskatt, undirskrifuð af forsetanum 15. júní 1971, 

nr. 68. 
'Lög um breyting á lyfsölulögum, nr. 30 29. april 1968, undirskrifuð af for- 

setanum 16. marz 1971, nr. 69. 

Lög um breyting á lyfsölulögum, nr. 30 29. april 1963, undirskrifuð af forset- 

anum 16. apríl 1971, nr. 70. 

Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna kaupa á 

byrlu, undirskrifuð af forsetanum 4. júní 1971, nr. 71. 

Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð nr. 76/1958 

fyrir Háskóla Íslands, með áorðnum breytingum, undirskrifuð af menntamálaráð- 

herra 22. júní 1971, nr. 72. 

Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð nr. 76/1958 

fyrir Háskóla Íslands, með áorðnum breytingum, undirskrifuð af menntamálaráð- 

herra 25. júní 1971, nr. 73. 
Auglýsing um skipting starfa ráðherra, undirskrifuð af forsætisráðherra, 14. 

júlí 1971, nr. 74. 
Bráðabirgðalög um breytingu á lögum nr. 67 20. apríl 1971, um almannatrygg- 

ingar, undirskrifuð af forsetanum 19. júlí 1971, nr. 7ð. 
Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 79 31. desember 1968, um ráðstaf- 

anir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenzkrar krónu og um hækkun á 

aflahlut og breytt fiskverð, undirskrifuð af forsetanum 21. júlí 1971, nr. 76. 

Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 94 19. nóvember 1970, um ráðstaf- 

anir til stöðugs verðlags og atvinnuöryggis, undirskrifuð af forsetanum 21. júlí 

1971, nr. 77. 
Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 51/1956, um ríkisútgáfu námsbóka, 

undirskrifuð af forsetanum 30. júlí 1971, nr. 78. 
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REIKNINGUR 

Verzlunarbanka Íslands hf. árið 1970. 

Rekstursreikningur. 

Gjöld: 
Reksturskostnaður bankans: 

  

  

  

Laun „.......0.000 00. kr. 18 456 621.00 
Annar kostnaður „.............0000..00.... -- 9477 252.00 

kr 27 933 873.00 
Greiddir vextir .................0.20.0 00... — 73 158 902.70 
Afskrifað ...............0.0.220 000 — 1775 416.90 
Lagt í varasjóð ...................000.0.0. 00 — 4 313 000.00 
Óráðstafaður tekjuafgangur .............00..00.0.00 00 — 2 074 985.10 

Kr. 109 2256 177.70 

Tekjur 
Forvextir .....................00 00. kr 49 926 837.70 
Vextir af bankainnstæðu og verðbréfum .................0..... — 31 844 974.90 
Vextir af yfirdrætti hlaupareiknings .......................... — 14 264 891.00 
Aðrar tekjur ....................0. 0. — 13 099 258.00 
Óráðstafaður hagnaður frá fyrra ári ...........00....0.0.... — 120 216.10 

Kr. 109 256 177.70 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1970. 

Eignir: 
Fasteignir .....................02 0000. kr. 34200 000.00 
Áhöld og innanstokksmunir ..............0..00 00. — 4 900 000.00 
Verðbréf ................00.00 00 —  241653440.50 
Víxlar ..............0.00000 0. —  584982074.30 
Skuld í hlaupareikningi ..................00000000000 00. — 141 760 383.40 
Ógreiddir vextir ..............0....... 0 —  10734583 70 
Skuldir viðskiptamanna v/ábyrgða ..........0...0.00..20.000.00. — 16 766 321 90 
Ýmsir skuldunautar .............0..0..00 000. — 1 796 693.10 
Innstæða í Seðlabanka á bundnum reikningi .................. — 210 728 000.00 
Innstæður í bönkum .............000.0000 0000... — 2 857 342.90 
Verzlunarlánasjóður ...............0...00.0 0000 — 8 000 000.00 
Ógreitt hlutafé .............0.......... — 2 990 000.00 
Sjóður ..... — 5 077 742.90 

  

„ 1266 446 582 70
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Skuldir: 

Hlutafé ........0..0000 00 rss kr. 30000000.00 

Varasjóður ..........0000000 nn sn nn — 29 000 000.00 

Verðbréf til endurlána .........000000 es ssssrenn nn — 6 733 338 00 

Verzlunarlánasjóður .........0200000000 00 nnnn venner — 70 866 662 00 

Innstæður í sparisjóði .........0.000000 00 nnnnr err — 999 857 053.70 

Innstæður í hlaupareikningi ...........022000.0 00 en. nc ven... — 98 439 694.50 

Fyrirfram greiddir vextir ..........20002000nuene een... — 10 563 510.00 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ..........0000.000 000... 0... — 16 766 321.90 

Arður 1967 .......0.0000 00 nenna — 186 190.00 

Arður 1968 .........00000 00. — 292 416.00 

Arður 1969 .........000000. nn senn — 611 694.50 

Ýmsir kröfuhafar ...........000.0.0.. 000 nn — 1054 717.00 

Yfirfært til næsta árs ..........00000 0000 senn — 2 074 985.10 
  

Kr. 1 266 446 582 70 

Reykjavík, 8. janúar 1971. 

Höskuldur Ólafsson. Tryggvi Árnason. 

Framanritaða reikninga Verzlunarbanka Íslands hf. fyrir árið 1970 höfum við 

endurskoðað og vottum, að reikningarnir eru í fullu samræmi við bækur bank- 

ans. Einnig höfum við á árinu sannreynt, að víxlabirgðir bankans, verðbréf, sjóðs- 

eign og aðrar eignir samkvæmt reikningi þessum eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 8. febrúar 1971. 

Jón Helgason. Pétur Pétursson. Hilmar Fenger 

Framanskráða endurskoðaða reikninga Verzlunarbanka Íslands hf. fyrir árið 

1970 hefur bankaráð samþykkt á fundi sinum í dag. 

Reykjavík, 12. febrúar 1971. 

Magnús J. Brynjólfsson. Þ. Guðmundsson. V. H. Vilhjálmsson. 

Reikningsyfirlit pr. 30. júní 1970. 

Eignir: 

Fasteignir ........0000000000 0000 neee kr. 34 200 000.00 

Áhöld og innanstokksmunir .........00000. 00 een. en... — 2 566 588.90 

Verðbréf „..........0000 0000 —  182577 306.80 

Ógreitt hlutafé .............0.0.000 0000 — 4 020 980.00 

Víxlar .......0..00.0000 0. — 529 285 173.30 

Skuld í hlaupareikningi ...........0002000. 00... nn. —  144017583.00 

Ógreiddir vextir ............0.0..0000 0000. seen — 8 266 224.10 

Ýmsir skuldunautar ..........0.000...0 0000 — 904 826.20 
Reksturskostnaður ...........20200000 0... enn —- 10 602 956.10 

Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ............000000.000.. — 10 585 900.00
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Innleystar ávísanir .................02.0 000... kr. 

Bankainnstæða ................00000 0... n nr — 
Stofnkostnaður útibúa .................200.. 0000 nn er — 
Bundin innstæða vegna bindiskyldu ...............0.00000.... 
Rekstur fasteigna .................0..2 0000 ns ee — 
Framlag til Verzlunarlánasjóðs ...............000000 0000... — 
Útibú bankans ..........0.0000.0.0 0. — 
Vaxtagjöld ..................00000 00 — 
Sjóður ........020.00000 000 -- 

16 292 944.50 
44. 972 440.60 

150 000.00 
191 735 000.00 

458 943.90 
6 000 000.00 

93 823 872.00 
2 148 783.20 

10 628 576.10 
  

Kr. 1 296 838 098.70 

30 000 000.00 
24 243 000.00 

908 747 764.00 
115 900 952.50 

6 251 378.00 
24 324 388.40 
4 781 831.40 
4 242 760.00 
5 897 071.70 

10 585 900.00 
1032 987.00 

62 895 397.80 
120 216.10 

81 684 741.30 
14 650 000.00 
1479 710.50 

  

Skuldir 
Hlutafé .........0.00...00 kr 
Varasjóður ..............220.0020. 00. — 
Innstæður í sparisjóði ..................0000000. 000. — 
Innstæður í hlaupareikningi .............0.0.000000.00.0.0. — 
Fyrirfram greiddir vextir .................000 00 — 
Forvextir af víxlum ...............00... 000 — 
Vextir af yfirdrætti á hlaupareikningi ........................ — 
Aðrar vaxtatekjur ..............00..0...2n nn en 
Ýmsar tekjur ..............000.. 0000 0. — 
ÁAbyrgðir vegna viðskiptamanna ...........00000000..0... —-- 
Ýmsir kröfuhafar ....................0 0. — 
Verzlunarlánasjóður ..................20000 00... —-- 
Óráðstafaður hagnaður frá fyrra ári ..................0...... — 
Útibú bankans ................2.000000 0. — 
Verðbréf til endurlána ................0.0000 0000. — 
Óinnleystur arður 1967, 1968, 1969 ...........0...00. — 

Kr 

Höskuldur Ólafsson. Tryggvi Árnason. 

Nr. 146. 

REIKNINGUR 

Bjargráðasjóðs Íslands 1970. 

„ 1296 838 098.70 

Rekstrarreikningur séreignadeildar 1. janúar til 31. desember 1970. 

  

  

Tekjur: 
Framlag sveitarfélaga 50% ...........0..000.000 kr. 5086 050.00 
Vextir af innstæðum sveitarfélaga ...........0......0000 0... — 1561 181.69 

Kr. 6647 231.69 

Gjöld 
Tekjuafgangur 1970 .................0..0..0n sver kr.  6.647.231.69 

Kr. 6647 231.69
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Rekstrarreikningur sameignardeildar 1. janúar til 31. desember 1970. 

10 172 100.00 
2 543 025.00 
5 839 414.00 

  

18 554 539.00 
481 669.90 

4 900.00 
261 120.00 

  

19 302 228.90 

1 079 265.10 
98 960.20 

7 592 181.00 
356 469.70 

  

9 126 876.00 
10 175 352.90 
  

Tekjur: 

Framlög: 
Framlag ríkissjóðs ..........0000000 eeen enssnnnrn kr. 

Framlag sveitarfélaga ...........000000 000. en unnar. —- 

Aukaframlag ríkissjóðs vegna heyflutningastyrkja ........... —- 

kr. 

Vextir ........00000 sens — 

Lántökugjöld A-lána .......2..20000000 rennur rns — 

Húsaleigutekjur ............000.. 0000 ceeeen err — 

Kr. 

Gjöld 

Stjórnunarkostnaður .........000000 00. nn neee kr. 

Rekstur fasteignar .............00.0 0000 nnnneenn rr — 

Styrkir, eftirgefin lán .........0.0200000 000 neee er enn —- 

Vextir og innheimtukostnaður .........002200 0. .aeennsnnn 00... — 

kr. 

Tekjuafgangur 1970 ...........2000000000 eeen — 

Kr. 19 302 228.90 

Rekstrarreikningur afurðatjónadeildar 1. janúar til 31. desember 1970. 

  

  

  

  

Tekjur: 

Framlög: 
0.25% gjald af söluverði landbúnaðarafurða skv. 4. gr. c af 

framleiðslu 1968 og 1969 .......0.000000 00 r0 nn. kr. 6$882117.55 

= bókfært 1969 ..........000.000 sn — 2112 284.20 

Kr. 3769 833.35 

0.334% gjald af söluverði landbúnaðarafurða skv. 4. gr. c 

af framleiðslu 1970 ........0000.000000ne unn — 28 636.60 

Kr. 3798 469.95 

Mótframlag ríkissjóðs skv. 4. gr. d .......0000 0000 0 ne... — 3 798 469.95 

kr. 7596 939.90 

25% af framlagi sveitarfélaga skv. 4. gr. a .......0000.0000.. — 2 543 025.00 

kr. 10 139 964.90 

Vextir: 
Dráttarvextir af B-lánum ...........0..0.00.. kr. 2 990.00 

Dráttarvextir af harðærislánum 1967 og 1968 .. — 6670.00 

Dráttarvextir af harðærislánum 1969 ......... — 4950.00 
  14 610.00
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Lántökugjöld: 

Af B-lánum .........00.0.000 00... kr. 21 180.00 
Af C-lánum ...........0000000 —  38100.00 
Af harðærislánum 1969 og 1970 .............. — 579 020.00 
Af harðærislánum 1970 og 1971 .............. — 127 500.00 

kr. 760 800.00 

Kr. 10915 374.90 

Gjöld: 
Tjónastyrkir skv. 12. gr. laga sjóðsins nr. 82/1967 .............. kr 295 000.00 
Vextir og lántökukostnaður ................00....0.0 0000. 00. — 6811 649.25 
Innheimtulaun Framleiðsluráðs landbúnaðarins .. kr. 118 215.05 

—- bókfært 1969 .............0....00 0000... — 42 245.70 

— 75 969.35 

Kr.  7182618.60 
Tekjuafgangur 1970 ...............000. 0000 nn rs — 3732 756.30 

Kr. 10915374.90 

Aðalrekstrarreikningur Bjargráðasjóðs Íslands 

frá 1. janúar til 31. desember 1970. 

Tekjur: 
Tekjuafgangur séreignadeildar 1970 ..............00...0.0...0.... kr. 6647 231.69 
Tekjuafgangur sameignardeildar 1970 ......................... -—- 10175 352.90 
Tekjuafgangur afurðatjónadeildar 1970 ........................ — 3732 756.30 

Kr. 20 555 340.89 

Gjöld 
Yfirfært á hreina eign 1970 .............000000 0000... kr. 20555 340.89 

Kr. 20 555 340.89 

Efnahagsreikningur séreignadeildar pr. 31. desember 1970. 

Eignir: 
Sparisjóðsinnstæður „........................ AIR kr. 18 380 640.00 
Skuldunautar: 
Bráðabirgðalán sameignardeildar ........... kr. 4100 000.00 
Bráðabirgðalán afurðatjónadeildar ......... — 2840 000.00 

— 6940 000.00 

Kr. 25 320 640.00
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Skuldir: 

A. Lánsfé: 

  

Nr. 146. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Skuldheimtumenn: 
Ofgreiddir vextir sameignardeildar ............00000000... kr. 12 083.00 

B. Eigið fé: 
Hrein eign: 

Hrein eign 1. janúar 1970 ................ kr. 18 661 325.31 
Tekjuafgangur 1970 .........00000.0.0.2.. — 6647 231.69 

—— 25 308 557.00 

Kr. 25 320 640.00 

Efnahagsreikningur sameignardeildar pr. 31. desember 1970. 

Eignir: 
Hlaupareikningsinnstæða .................... kr. 9165 484.70 
Sparisjóðsinnstæða .........0.00000 0000... — 33 719.00 

kr.  9199203.70 

Skuldunautar: 
Útistandandi vextir ........0000000......... kr. 343 869.00 
Bráðabirgðalán til afurðatjónad. landb. .... —- 4828587.40 
Ofreiknaðir heyflutningastyrkir ............ — 25 600.00 
Ofreiknaðir vextir ........000000.0 00... — 12 083.00 

— 5210 139.40 

Skuldabréfaeign: 
Ríkistryggð útdráttarskuldabréf ............ kr. 610 500.00 
Afborganaskuldabréf .........0.0000. 00... — 1605 833.36 
A-lán ......00000 0000 nr — 11 291 835.99 
Óþurrkalán 1958 .......00020000 000... — 39 300.00 
Óþurrkalán 1961 .........00.000 0000... — 133 000.00 

— 13 700 469.35 

Innbú og lausafé ...........002000 00 ner — 230 945.21 
Fasteign Laugavegur 105 8.3% .....00.00200 0000 nn een — 192 228.00 

Kr. 28532 985.66 

Skuldir: 

A. Lánsfé: 
Skuldheimtumenn: 

Ógreidd stimpilgjöld A-lána ............. kr. 132.00 
Bráðabirgðalán séreignadeildar ......... -— 4100 000.00 

kr. 4100 132.00 

B. Eigið fé: 
Hrein eign: 

Hrein eign 1. janúar 1970 ................ kr. 14 257 500.76 
Tekjuafgangur 1970 ...............0.... — 10 175 352.90 

— 24432 853.66 

Kr. 28532 985.66
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Efnahagsreikningur afurðatjónadeildar pr. 31. desember 1970. 

Eignir: 
Skuldunautar: 

Ríkissjóður Íslands ................0.0 000. kr. 9860 998.00 
Skuldabréfaeign : 

B-lán ........2.00.00 000 kr. 4397 100.00 
C-lán ..........00 000 —- 3310 000.00 
Harðærislán 1967 og 1968 ...........0....... — 11 244 000.00 
Harðærislán 1969 ...........0.000 0000... —- 15 683 000.00 
Harðærislán 1969 og 1970 .................. — 71 156 000.00 
Harðærislán 1970 og 1971 ................ — 12 750 000.00 

— 124540 100.00 

Kr. 134 401 098.00 

Skuldir: 
A. Lánsfé: 

Skuldheimtumenn: 
Ógreidd stimpilgjöld B-lána ............. kr 672.00 
Ógreiddir vextir pr. 31.12 1970 ........... — 2937 351.00 
Ríkissjóður, ofgreitt mótframlag ........ — 829 430.05 
Bráðabirgðalán sameignardeildar ........ — 4828 587.40 
Bráðabirgðalán séreignadeildar ......... — 2840 000.00 

kr. 11436040.45 
Föst lán: 

Jarðeignasjóður ríkisins ................ kr. 20 000 000.00 
Seðlabanki Íslands ...................... — 47 500 000.00 
Landsbanki Íslands ..................... — 18 750 000.00 
Búnaðarbanki Íslands .................. — 18 750 000.00 

—- 105 000 000.00 

kr. 116 436 040.45 
B. Eigið fé: 

Hrein eign: 
Hrein eign Í. janúar 1970 ................ kr. 14 232 301.25 
Tekjuafgangur 1970 3 732 756.30 

  

Höfuðstólsreikningur Bjargráðasjóðs Íslands 

Eignir: 
Séreignadeild: 

Hrein eign: 
Hrein eign 1. janúar 1970 
Tekjuafgangur 1970 

17 965 057.55 
  

134 401 098.00 

pr. 31. desember 1970. 

„ 18 661 325.31 
6 647 231.69 
  kr. 25 308 557.00
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Sameignardeild: 
Hrein eign: 

Hrein eign 1. janúar 1970 .............. kr. 14 257 500.76 

Tekjunafgangur 1970 .........000000000.. — 10 175 352.90 
kr. 24432 853.66   

Afurðatjónadeild landbúnaðarins: 

Hrein eign: 

  

  

Hrein eign 1. janúar 1970 .............. kr. 14 232 301.25 

Tekjuafgangur 1970 .......20000000..0.. — 3782 756.30 
— 17 965 057.55 

Kr. 67 706 468.21 

Skuldir: 

Hrein eign: 
Hrein eign 1. janúar 1970 ..........000000 0. eeen nennannn0. kr. 47 151 127.32 

Séreignadeild: 

Tekjuafgangur 1970 ...........0.000 0000... kr. 6647 231.69 

Sameignardeild: 

Tekjuafgangur 1970 ...........0020000.0.0.0.. — 10 175 352.90 

Afurðatjónadeild landbúnaðarins: 

Tekjuafgangur 1970 .........0...0.000000.. — 8732 756.30 
—  20555 340.89   

  

Kr. 67 706 468.21 

Reykjavík, 10. febrúar 1971. 

Magnús E. Guðjónsson. 

  

  

  

  

Nr. 147. 

REIKNINGUR 

Gjafasjóðs Aðalsteins Kristjánssonar, Winnipeg, 

frá 1. janúar 1970 til 31. desember 1970. 

Tekjur: 

1) Eign 1. janúar 1970 ........00.02000 00 0nrneennnrrer rr kr. 52 938.50 

2) Vextir: 

a) Af verðbréfum ...........0000 0... en nn kr. 425.00 

b) Af sparisjóðsbók .........0000.0 000... — 3168.00 
— 3593.00 

Kr. 56 531.50 

Gjöld 

1) Innheimtulaun .............00.00 00. eens kr. 114.00 

2) Eignir 81. desember 1970: 
a) Verðbréf ..........00..... IR kr. 8000.00 

b) Sparisjóðsbók ...........00000000 0... — 48417.50 
— 56 417.50 

Kr. 56 531.50 

Landlæknir, Reykjavík, 15. marz 1971. 

Sig. Sigurðsson. 
B40



Nr. 

1) 
2) 

1) 
2) 

3) 

Nr. 

1) 
2) Vextir af viðskiptabók við Söfnunarsjóð Íslands 

Eign 31. desember 1970 

148. 302 

REIKNINGUR 

Sóttvarnarsjóðs ríkisins frá 1. janúar 1970 til 31. desember 1970. 

Eign 1. janúar 1970 ...............0. 0000 en es 
Vextir: 

a) Af verðbréfum ..........000 0. 

b) Af spb. við Landsbankann ............. 
c) Af spb. við Iðnaðarbankann ........... 

39 095.50 
18 582.90 
20 278.00 

  

kr. 1816 372.73 

137 956.40 
  

Innheimtulaun .................02 0200 

Greiðsla til próf. Júlíusar Sigurjónssonar .. 
Greiðsla til Ragnh. Torfad. ............... 

Eignir pr. 31. desember 1970: 
a) Verðbréf .............0. 00 
b) Spb. við Landsbankann ................ 
ce) Spb. við Iðnaðarbankann ............... 

30 000.00 
10 000.00 

  

373 342.00 
1228 843.80 
309 960.33 

  

„ 1954 329.13 

2 183.00 

40 000.00 

1912 146.13 
  

Landlæknir, Reykjavík, 15. marz 1971. 

Sig. Sigurðsson. 

149. 

REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Guðrúnar Jafetsdóttur, frá 1. janúar 1970 til 31. desember 1970. 

Kr 

Eign 1. janúar 1970 ..............2.0 0000 en 

„ 1954 329.13 

r. 6 895.93 
655.11 

  

OO NONO RON RONORONKOK 

Kr „ 1 551.04 

kr. 7551.04 
  

Landlæknir, Reykjavík, 15. marz 1971. 

Sig. Sigurðsson. 

„ 1 651.04



1) 
2) 
3) 

1 
2) 

1) 
2) 

1) 
2) 
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REIKNINGUR 

Gjafasjóðs Sturlu Jónssonar, frá |. janúar 1970 til 31. desember 1970. 

Tekjur 

Eign 1. janúar 1970 ........0000000 ne neennrsrrnnr nn kr. 146 586.60 

Vextir af sparisjóðsbók ......0000000 00... 00... kr.  6883.50 

Vextir af skuldabréfi ........0.000000 0000... — 10000.00 
— 16 883.50 

Kr. 163 470.10 

Gjöld 

Innheimtulaun ...........0.. 0000 ce ee ss ss kr. 100.00 

Eignir 31. desember 1970: 

a) Verðbréf ...........0.00 000. ne nnnnnnr kr. 50 000.00 

b) Sparisjóðsbók .......000000 0000 enn — 113370.10 

Kr. 163 470.10 

Landlæknir, Reykjavík, 15. marz 1971. 

Sig. Sigurðsson. 

Nr. 151. 

REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Lárusar G. Lúðvíkssonar og Málfríðar Jónsdóttur 

frá 1. janúar 1970 til 31. desember 1970. 

  

  

  

  

Tekjur 

Eign 1. janúar 1970 .........000000 0. eeen nernnrrnnrrn ne kr. 232 250.00 

Vextir: 
a) Af verðbréfum ........0.2.00000 0000... kr.  1228.00 

b) Af sparisjóðsbók .......02000000 000... — 15 299.20 
— 16527.20 

Kr. 248 777,20 

Gjöld 

Innheimtulaun ...........0.. 0... es sess kr. 228.00 

Eignir 31. desember 1970: 
a) Verðbréf ..........020000 000 nn kr.  4400.00 

b) Sparisjóðsbók .......000000000 000... — 244 149.20 
— 248 549.20 

Kr. 248 777,20 

Landlæknir, Reykjavík, 15. marz 1971. 

Sig. Sigurðsson.



Nr. 152. 304 

  

  

  

  

  

  

  

REIKNINGUR 

Ólafssjóðs frá 1. janúar 1970 til 31. desember 1970. 

Tekjur 
1) Eignir Í. janúar 1970 ..............0...20.000 ses ss ss kr. 17 149.31 
2) Vextir af viðskiptabók við Söfnunarsjóð Íslands ................ —  1629.18 

Kr. 18 778.49 

Gjöld: 
Eign 31. desember 1970 ............2.0.. 000. enn kr. 18 778.49 

Kr. 18 778.49 

Landlæknir, Reykjavík, 15. marz 1971. 

Sig. Sigurðsson. 

Nr. 153. 

REIKNINGUR 

Læknishéraðasjóðs frá 1. janúar 1970 til 31. desember 1970. 

Austur — Egilsstaðahérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .................. kr. 122423.10 
Innborgað af landlækni ..................... — 40 709.00 
Vextir árið 1970 ............0000.000 0... — 10 065.70 

kr. 178 197.80 
=- Kostnaður ..................0. 00.00.0000... — 100.00 

kr. 173 097.80 
Bakkagerðishérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .................. kr. 922 805.10 
Innborgað af landlækni ..................0... —  101476.00 
Vextir árið 1970 .............0..00. 00. — 68 325.60 

kr. 1092 605.70 
= Kostnaður .................0..0 0000... — 100.00 

— 1092505.70 
Bíldudalshérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .................. kr.  72844.20 
Innborgað af landlækni ...................... —  101475.00 
Vextir árið 1970 ............00.000000 0. — 8 632.60 

kr. 182951.80 
Greitt Jóni Baldvinssyni, sveitarstjóra ........ — 6 333.30 
= Kostnaður ...................0000.0..0000.. — 100.00 

  176 518.50
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Búðardalshérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .......0.0000000... kr. 1426.60 

Innborgað af landlækni .........0.0000. 000... — 34 488.00 

Vextir árið 1970 .........000000 0. 0. nn... — 1367.30 

kr.  37281.90 

—=- Kostnaður .........000000 000... — 100.00 
kr.  37181.90 

Djúpavíkurhérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 ........0...20.0.. kr. 781523.60 

Innborgað af landlækni ...........0..00.000.. — 101475.00 

Vextir árið 1970 .........00.000 000... 0... — 51 552.50 
  

. kr. 934551.50 

Móttekið skuldabréf Ræktunarsambands Ár- 

  

  

  

  

  

  

  

neshrepps .......000000 ess — 600000.00 

j kr. 1534.551.10 

Greitt til Ræktunarsamb. Árneshrepps ........ — 600 000.00 

=- Kostnaður ........0..000000. 0... en... — 100.00 
— 934 451.10 

Djúpavogshérað. 22% 
Eftirstöðvar 1. janúar 1970 ..............0... kr. 77 021.60 
Innborgað af landlækni ............000000.... — 50 738.00 
Vextir árið 1970 ..........0020000 000... 0... — 4 231.00 

kr. 131 990.60 

Greitt Þór h.f., Reykjavík .................. — 40 000.00 
Greitt Kjartani Árnasyni, héraðslækni ........ —- 8 458.30 
=- Kostnaður ..........00.000.00 000... 0... — 100.00 

— 83 432.30 

Egilsstaðahérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 ..........2..0.... kr. 11 236.70 

Vextir árið 1970 .........000000 000... nr. — 786.50 

kr.  12023.20 

—- Kostnaður ........00.0000 000. — 100.00 
— 11 923.20 

Flateyjarhérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .......0.020000... kr. 428570.50 
Innborgað af landlækni ..........00000.000... — 92 909.00 

Vextir árið 1970 .........000000 00... 0... — 33 414.30 
  

„kr. 554 893.80 
= Kostnaður ..........00.000 00... — 100.00 

  — 554 798.80
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Flateyrarhérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .................. kr 85 614.20 
Innborgað af landlækni ..................... — 38 842.00 
Vextir árið 1970 ...........00.0000000 0... — 7 420.40 

kr. 131 876.60 
= Kostnaður .............00002000 000... — 100.00 

Hafnarhérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .................. kr 3 721.30 
Vextir árið 1970 ...............000 0000. — 260.50 

kr 3 981.80 
—- Kostnaður ................0000 00. 000. —- 100.00 

Hofsóshérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .................. kr 7 112.30 
Innborgað af landlækni ...................... —- 32 073.00 
Vextir árið 1970 ...........0....00. 000. — 1 722.70 

kr 41 568.00 
— Kostnaður .................000.0 0... — 100.00 

Hólmavíkurhérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .................. kr 19 219.80 
Innborgað af landlækmi .................... — 16 418.00 
Vextir árið 1970 ...............0.00 000. — 1 948.70 

kr 37 586.50 
= Kostnaður .........000..0..0. 00. — 100.00 

Hvammstangahérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .................. kr 1571.20 
Vextir árið 1970 ...........0..00. 0. — 530.40 

kr 8 107.60 
—- Kostnaður .................00000 000... — 100.00 

Höfðahérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .................. kr 83 508.80 
Innborgað af landlækni .................... — 96 903.00 
Vextir árið 1970 ..............0 0000 — 8 844.10 

. kr. 189 255.90 
Greitt Þorfinni Bjarnasyni, sveitarstjóra ...... — 60 280.00 
= Kostnaður ..............00.00000 0... — 100.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

kr. 131 776.60 

3 881.80 

41 468.00 

37 486.50 

8 007.60 

128 875.90
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Ísafjarðarhérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .....00.020000000.. kr 30 820.40 

Vextir árið 1970 ......200000000 00 nn nn — 2 157.40 

kr 32 977.80 

= Kostnaður .......0.000000 nes — 100.00 

Kirkjubæjarhérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 ........0000.00... kr 24 091.40 

Vextir árið 1970 .......00000%0 0000. nn. — 1686.40 

kr 25 771.80 

= Kostnaður .........000000 00. — 100.00 

Kleppjárnsreykjahérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .........00.0.00... kr. 41590.30 

Vextir árið 1970 ........02000 0000. — 2 911.30 

kr.  44501.60 

= Kostnaður .......2.0000.0 000 — 100.00 

Kópaskershérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 ........00..000... kr. 233 559.20 

Innborgað af landlækni .............000.... — 105 846.00 

Vextir árið 1970 ........000000 0000. — 17 191.60 

kr. 356 596.80 

Greitt Sig. Ingimundarsyni .........00000.0... — 60 759.70 

—- Kostnaður ..........00200000 0000... 0... — 100.00 

Laugaráshérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .........0....0... kr. 9 097.70 
Vextir árið 1970 .........0000.00 00... — 636.80 

kr. 9 734.50 

—- Kostnaður ..........0000.00. 00 nn — 100.00 

Neshérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 ...........0.000.. — 241 030.90 

Innborgað af landlækni ..........000.0.00. 0... — 178 722.00 

Vextir árið 1970 ........020000. 00... — 9 640.50 

kr. 429 393.40 

Greitt sjúkrahúsinu Neskaupstað ............ — 123 133.90 
—- Kostnaður ..........00000 000... — 100.00 

  

kr. 

Nr. 153. 

32 877.80 

25 677.80 

44 401.60 

295 743.10 

9 634.50 

306 159.50
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Ólafsvíkurhérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .................. kr 2 880.70 
Vextir árið 1970 ..........2.00000.. 0. 0... — 201.60 

kr. 3 082.30 
= Kostnaður .............0.0000.00 000... — 100.00 

Patreksfjarðarhérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .................. kr. 8.110.70 
Vextir árið 1970 ............000.0000000 0... — 567.70 

kr. 8678.40 
—- Kostnaður .............00.00000 0000... — 100.00 

Raufarhafnarhérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .................. kr.  48.101.50 
Innborgað af landlækni .................... — 13112.00 
Vextir árið 1970 ............0.0.0.0.0.. — 3 848.90 

kr 65 062.40 
= Kostnaður ..............0..0000..00 00. — 100.00 

Reykdælahérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .................. kr 3 217.60 
Vextir árið 1970 ...........00.0.... 0... — 225.20 

kr 3 442.80 
= Kostnaður ................0..00.000.0 0 — 100.00 

Reykhólahérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .................. kr.  195.275.30 
Innborgað af landlækni .................... — 52 099.00 
Vextir árið 1970 ............0.0.0... 00. — 9 873.60 

kr.  257.247.90 
Greitt Flugskóla Helga Jónssonar ............ — 29 300.00 
Greitt Val Júlíussyni, lækni .................. —... .5583.00 
Greitt Inga G. Sigurðssyni, oddvita „.......... — 100 000.00 
= Kostnaður ..................000.00000 0. — 100.00 

Súðavíkurhérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .................. kr. 521.315.30 
Innborgað af landlækni .................... —  101475.00 
Vextir árið 1970. SOROS ARRÐARRÐRR — 40 221.30 

a kr. 663011.60 
= Kostnaður ............................... — 100.00 

  

kr. 2 982.30 

8578.40 

64 962.40 

3 342.80 

122 264.90 

662 911.60
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Suðureyrarhérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 ........20000000.. kr. 117 160.80 

Innborgað af landlækni .........0000000..0... —  101475.00 

Vextir árið 1970 ......2000000.e ee nnnn — 11 349.20 

kr. 229985.00 

Greitt Þorv. Brynjólfssyni ......000000000... — 8 905.30 

Greitt Sjúkrasaml. Suðureyrar .............. — 1 997.00 

—- Kostnaður ......0..000000 0000... — 100.00 
kr. 218 982.70 

Vopnafjarðarhérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .........000002... kr. 61 886.70 

Vextir árið 1970 .......0.000000 0000... — 3 761.10 

kr.  65647.80 
Greitt Auðuni Kl. Sveinbjörnssyni .......... — 9 118.60 

—- Kóstnaður .........0000.000 0000. — 100.00 
— 56 429.20 

Þingeyrarhérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .......0.0000000.. kr. 36 628.80 
Vextir árið 1970 ..........00..00 000... — 2 564.00 

kr. 39192.80 
—- Kostnaður „........000020 0000. — 100.00 

— 39 092.80 

Þórshafnarhérað. 

Eftirstöðvar 1. janúar 1970 .................. kr.  56523.50 

Innborgað af landlækni .......0000000000.0.0.. —  101475.00 

Vextir árið 1970 .........000000 0... ee... — 4 304.80 

kr. 162 303.30 

Greitt Auðuni Kl. Sveinbjörnssyni .......... — 6 604.30 

Greitt Jörgen Sigurðssyni ........00000.0.... —. 8 247.30 

Greitt Skúla Johnsen, héraðslækni ........... —.  .89.060.00 . 
—=- Kostnaður .........0.00000 00... — 100.00 

— 58 291.70   

  

Kr. 5 367 733.80 

Landlæknir, Reykjavík, 15. marz 1971. 

Sig. Sigurðsson. 

B4l
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REIKNINGUR 

Samvinnubanka Íslands hf. árið 1970. 

Rekstursreikningur. 

  

  

  

  

Gjöld: 
Vaxtagjöld .............2.0000. 00. s sn kr. 58 394 041.20 
Reksturskostnaður ...............0.2...0.0 000 — 30 940 933.40 
Fyrningar .................000.20 0. sess — 1198 276.70 
Fært á afskriftareikning ....................2..000 000... — 1000 000.00 
Lagt í varasjóð ...............002.000. 2000 — 1980 208.40 

Kr. 88513 459.70 

Tekjur 
Vaxtatekjur ..............2.0...0 ns kr. 77 661 670.30 
Aðrar tekjur „..............0... 00... — 10 861 789.40 

Kr. 88513 459.70 

Sr á FA FS - a a Á ósi þh  } 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1970. 

Eignir: 
Verðbréf ................2 000... sn kr. 184 858.729.20 
Víxlar ............00000 00 -— 252 001 701.00 
Yfirdráttarlán .................0.20.0 000... — 171 141 888.50 
Afurðalán .............20...0 00 e —  62500 000.00 
Seðlabankinn: bundin innstæða ..........00..000 00... nn. — 156 250 651.00 
Seðlabankinn: viðskiptareikningur .......................00... — 37 280 049.10 
Abyrgðir vegna viðskiptamanna ...........000%.0. 000... —  28506 000.00 
Fasteignir, áhöld og búnaður ...................00.. 0... 00. —  14028000.00 
Ógreiddar tekjur ...........0..0.200..20. 00 — 14123622.40 
Ýmsir skuldunautar .............02.020 000. — 10 962 310.90 
Aðrar eignir .................00.000 0. —  4403474.70 
Sjóður ............0 0000 —  23286472.10 

kr. 959 342 898.90 

Skuldir: 
Hlutafé .............. kr. 15 905 000.00 
— þar af greitt ...............0.0 0000... —- 1300 000.00 

kr. 14 605 000.00 
Varasjóður ..............0.. 0... —- 7 963 456.70 
Afskriftareikningur ..................0.0 000. — 1070 000.00 
Spariinnlán .............0..0..002 000 — 711 812 838.20 
Veltiinnlán ...................00 000. e ss — 139 073 697.90 
Endurseld afurðalán .................... 0000 - 48 000 000.00
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Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .......0.00000. 0... enn... kr. 28506 000.00 

Fyrirfram greiddir vextir .......0.0.0220.. 0 neee non nnn et en —  4942112.50 

Aðrar skuldir ...........20000000 00. enn —- 3 369 793.60 
  

kr. 959 342 898.90 

Framanskráðan rekstursreikning ársins 1970 og efnahagsreikning pr. 31. desember 

1970 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 1971. 

Halldór E. Sigurðsson. Óskar Jónatansson. Ásgeir G. Jóhannesson. 

Reykjavík, 15. janúar 1971. 

Kristleifur Jónsson. Einar Ágústsson. 

Einar S. Einarsson. 

Með tilvísun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda bankans kvittar 

bankaráð fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 2. apríl 1971. 

  

Erlendur Einarsson. Vilhjálmur Jónsson. Hjörtur Hjartar. 

Nr. 155. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebes árið 1970. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1970 B. bls. 620): 

Söfnunarsjóðsinnstæða ..........200000. 0. nenna kr. 16 813.46 

2. Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu ........2..02000000 00... nn. — 1597.28 

Kr. 18 410.74 

. Gjöld: 

1. Greitt Búnaðarfélagi Íslands ...........0.0000.0 0... ne. nenni kr. 14937.00 

2. Sjóður í árslok: 

Söfnunarsjóðsinnstæða ..........2.000..00 00 nnnnr nn — 16 973.74 
  

Kr. 18 410.74 

Í landbúnaðarráðuneytinu, 27. apríl 1971. 

Gunnlaugur E. Briem. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við hann 

athugavert. 

Reykjavík, 27. apríl 1971. 

Jón Sigurðsson. Björn Hermannsson.



Nr. 156. 312 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsteds 
og frú Steinunnar Bjarnadóttur Melsteds árið 1970. 

  

  

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1970 B bls. 594): 
1. Söfnunarsjóðsinnstæða ................0000.00 000 kr. 22 505.84 
2. Óafhentir trjáræktarsjóðir ...............0...000 0. —  2059.20 
3. Vextir árið 1970 af aðalsjóðnum ...............00.000..00 00. — 2138.05 
4. Vextir árið 1970 af sparisjóðsinnstæðu trjáræktarsjóða .......... — 143.30 

Kr. 26 837.39 

. Gjöld 
Í sjóði til næsta árs: 

1. Í Söfnunarsjóði ...........0.....0.0.. kr. 24 643.89 
2. Í Landsbankanum: 
a. Trjáræktarsjóður Úlfljótsvatnskirkjugarðs FRIÐ — 576.80 
b. Trjáræktarsjóður Þingvallakirkjugarðs FI — 566.80 
c. Trjáræktarsjóður Hlíðar í Grafningi ...................00.0...... — 536.60 
d. Trjáræktarsjóður Keldnakots í Stokkseyrarhreppi .............. — 513.30 

Kr. 26 837.39 

Í landbúnaðarráðuneytinu, 27. apríl 1971. 

Gunnlaugur E. Briem. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við hann 
athugavert. 

Reykjavík, 27. april 1971. 

Jón Sigurðsson. Björn Hermannsson. 

Nr. 157. 
REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins Þorvaldarminning árið 1970. 

  

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1970 B. bls. 620): 
“a; Í Söfnunarsjóði .............0.00.0000.00... kr. 28 503.94. 

b. Í Landsbankanum ..............0...0 00. — 21 663.70 
kr. 50 167.64 

2. Vextir: 
a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu .................... kr. 2 707.87 
b. Af bankainnstæðu .................00...00.... —- 1466.50 

— 4174.37   

  

Kr. 54 342.01
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Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
a. Í Söfnunarsjóði .............0.00.0. 0... nn. kr. 29 406.81 
b. Í Landsbankanum ..........000000 0000... — 24 935.20 

kr. 54 342.01 

Kr. 54 342.01 

Í landbúnaðarráðuneytinn, 27. apríl 1971. 

Gunnlaugur E. Briem. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við hann 

athugavert. 

Reykjavík, 27. apríl 1971. 

  

Jón Sigurðsson. Björn Hermannsson. 

Nr. 158. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Giga's árið 1970. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1970 B bis. 595): 
Innstæða í Söfnunarsjóði ............00200 000. nn enn kr. 73 477.68 

2. Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu ...........0000000 0... 0... —  6980.38 

Kr. 80 458.06 

Sjóður til næsta árs: 
Innstæða í Söfnunarsjóði ............000000. 0. eeen nn kr. 80 458.06 

  

Kr. 80 458.06 

Í landbúnaðarráðuneytinu, 27. apríl 1971. 

Gunnlaugur E. Briem. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við hann 

athugavert. 

Reykjavík, 27. april 1971. 

Jón Sigurðsson. Björn Hermannsson.



Nr. 159. 314 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta í 

hinu fyrrverandi Suðuramti, árið 1970. 

  

  

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1970 B bls. 621): 
Söfnunarsjóðsinnstæða ..............00000 0... ever kr. 90 907.72 

2. Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu ...............020000........0.. — 8636.23 

Kr. 99 543.95 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 

Innstæða í Söfnunarsjóði ..............00.0... een kr. 99 543.95 

Kr. 99 543.95 

Í landbúnaðarráðuneytinu, 27. apríl 1971. 

Gunnlaugur E. Briem. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við hann 
athugavert. 

Reykjavík, 27. apríl 1971. 

  

Jón Sigurðsson. Björn Hermannsson. 

Nr. 160. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns konungs Níunda árið 1970. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1970 B bls. 593): 
a. Innritunarskírteini ......................... kr. 101 170.40 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði .................... — 47 811.62 
c. Bankainnstæða ...........0.0000 0000... — 47 714.90 

kr. 196 696.92 
2. Vextir: 

a. Af innritunarskirteimi ...................... kr.  3546.00 
b. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu .................. — 4540.52 
c. Af bankainnstæðu #..........000000 0000... — 3 147.40 

  — 11 233.92 
  

Kr. 207 930.84
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Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
a. Innritunarskirteini ..........0000000 0... 0... kr. 101 170.40 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði .......0.0000000000.0.. — 48787.14 

ce. Bankainnstæða .........0000 000. ne nn — 57 973.30 

kr. 207 930.84   

  

Kr. 207 930.84 

Í landbúnaðarráðuneytinu, 27. apríl 1971. 

Gunnlaugur E. Briem. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við hann 

athugavert. 

Reykjavík, 27. apríl 1971. 

  

  
  

Jón Sigurðsson. Björn Hermannsson. 

Nr. 161. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Friðriks konungs Áttunda árið 1970. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1970 B Þls. 593): 

a. Söfnunarsjóðsinnstæða  .........00.0000000000.. kr. 51 185.95 

b. Bankainnstæða .........000000 00 000. en — 29 492.70 
kr. 80 678.65 

2. Vextir: 
a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu ........000000..... kr. 4862.67 
b. Af bankainnstæðu ........00.00000 000... —  1940.60 

— 6 803.27 

Kr. 87 481.92 

Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
a. Innstæða í Söfnunarsjóði .......0..00.02000 00... kr. 51 672.62 
b. Innstæða í Búnaðarbankanum ..........0.0.0.... — 35 809.30 

- kr. 87 481.92   
  

Kr. 87 481.92 

Í tandbúnaðarráðuneytinn, 27. apríl 1971. 

Gunnlaugur E. Briem. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við hann 

athugavert. 

Reykjavík, 27. apríl 1971. 

Jón Sigurðsson. Björn Hermannsson.



Nr. 162. 316 

  

  

  

REIKNINGUR 

Jólaglaðnings- og hjálparsjóðs Gunnlaugs Bjarna 1970. 

Tekjur: 
1. Yfirfært frá fyrra ári: 

1. Söfnunarsjóðsbók nr. 826 .........0.00000... kr. 242 676.99 
2. Skuldabréf byggingasamvinnufélags prentara . —- 25 000.00 

kr. 267 676.99 
II. Vextir: 

1. Af skuldabréfum ...............000. 0000... kr.  1750.00 
2. Af söfnunarsjóðsbók .........0.00.00000.0.... — 22933.93 

—  24683.93 

Kr. 292 360.92 

Gjöld 
I. Yfirfært til næsta árs: 

1. Söfnunarsjóðsbók nr. 826 ................... kr. 267 360.92 
2. 7% skuldabréf byggingasamvinnufél. prentara 

nr. 384, 380, 378, 377, 879 20.00.0000. 000... — 25 000.00 
kr. 292 360.92   

  

Kr. 292 360.92 

Framanskráðan tekju- og gjaldareikning ársins 1970, fyrir Jólaglaðnings og 
hjálparsjóð Gunnlaugs Bjarna, hef ég endurskoðað. 

Ég hef sannreynt að bankainnstæður og verðbréf eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 18. maí 1971. 

pr. Ragnar Á. Magnússon, löggiltur endurskoðandi 

Gunnar Hjaltalin. 

Nr. 163. 

REIKNINGUR 

Áhaldasjóðs Barnaspítalasjóðs Hringsins 1970. 

Tekjur: 
I. Yfirfært frá fyrra ári: 

1. Landsbankabók nr. 5797 .......0..0.0000000 kr. 72 247.90 
II. Vextir: 

1. Af Landsbankabók nr. 5797 .................. — 6404.70 

kr. 78 652.60   

  

Kr. 78 652.60



317 Nr. 163. 

1. Saumavél .........0.00000. ess kr. 7500.00 
2. Yfirfært til næsta árs: 

Landsbankabók nr. 5797 ........000000 sens — 71 152.60 
  

Kr. 78 652.60 

Framanskráðan tekju- og gjaldareikning ársins 1970, fyrir Áhaldasjóð Barna- 
spítalasjóðs Hringsins, hef ég endurskoðað. 

Ég hef sannreynt að bankainnstæða eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 18. maí 1971. 

pr. Ragnar Á. Magnússon, löggiltur endurskoðandi 

Gunnar Hjaltalin. 

  

  
  

  
  

Nr. 164. 

REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Gunnars Jakobsen 1970. 

Tekjur: 
1. Yfirfært frá fyrra ári: 

1. Söfnunarsjóðsbók nr. 421 ........0.00000..0... kr. 24 873.77 
2. Söfnunarsjóðsbók nr. 572 .......0000000000... — 15 869.02 

kr. 40 742.79 
II. Vextir: 

1. Af söfnunarsjóðsbók nr. 421 .................. kr. 2356.28 
2. Af söfnunarsjóðsbók nr. 572 .........0.00000.0.. — 1480.93 

— 3837.21 

Kr. 44 580.00 
Gjöld 

I. Yfirfært til næsta árs: 
1. Söfnunarsjóðsbók nr. 421 ............000..0.. kr. 26 052.05 
2. Söfnunarsjóðsbók nr. 572 .........00.00000.0.. — 18527.95 

kr. 44 580.00 

Kr. 44 580.00 

Framanskráðan tekju- og gjaldareikning ársins 1970, fyrir Minningarsjóð 
Gunnars Jakobsen, hef ég endurskoðað. 

Ég hef sannreynt að bankainnstæður eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 18. maí 1971. 

pr. Ragnar Á. Magnússon, löggiltur endurskoðandi 

Gunnar Hjaltalin. 

B 142



Nr. 165. 318 

REIKNINGUR 

Verðlaunasjóðs dr. phil. Ólafs Daníelssonar og Sigurðar Guðmundssonar, 

arkitekts, tímabilið 17. febrúar 1967 til 31. desember 1968. 

Eignir: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hálft húsið Hagamelur 21, Reykjavík, fasteignamat ................ kr. 141 250.00 
Sparisjóðsinnstæða í Búnaðarbanka Íslands pr. 31/12 “68: 

Í bók nr. 28028 .......00000000 00. kr. 12132.64 
Í bók nr. 34320 ......0..0000 000. nn — 108 755.78 

— 120 888.42 

kr. 262 138.42 

Gjöld umfram tekjur á reikningstímabilinu ...........0000000 0020... —  56563.19 

kr. 205 575.23 

Skuldir: 

6% skuldabréf hjá Lifeyrissjóði starfsmanna ríkisins 
útg. 24/11 1952 (1. veðréttur) .................. kr. 67 526.62 

6% skuldabréf hjá Búnaðarbanka Ísl. (2. veðréttur) —  4000.00 
kr. 71526.62 

Eignir umfram skuldir ..............2200..200 0000 ne nn — 134 048.61 

kr. 205 575.23 

Tekjur 
Húsaleiga: 
a. Stærri íbúðin ...........00200000 00... 00 nn. kr. 82425.00 
b. Minni íbúðin ............00000. 0000... n — 36 335.00 

kr. 118 760.00 
Vextir af sparisjóðsinnstæðu: 

1967 .........0000 0000 kr. 12 859.15 
1968 ........0.0000 00 — 14 230.22 

— 27 089.37 
Gjöld umfram tekjur ..............200000 senn e ne —  56563.19 

Kr. 202 412.56 

Gjöld: 

Verðlaunagreiðsla til Þorbjörns Sigurgeirssonar .................. kr. 20000.00 
Viðgerðir .................20020000. 00 — 143 238.76 
Fasteignagjöld .................220000.. 000 ess — 15371.00 
Búnaðarbanki Íslands: 

Afborgun 1967 .................. kr. 4000.00 
Afborgun 1968 ............0000... — 4000.00 

kr.  8000.00 
Vextir 1967 ...................... kr.  720.00 
Vextir 1968 ...........0..00..00.... — 480.00 

—  1200.00   

  9 200.00
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Tryggingastofnun ríkisins: 

  

  

  

  

Afborgun 1967 .........000.02.0.... kr. 2859.83 
Afborgun 1968 .......00000000... — 3031.42 

kr.  5891.25 

Vextir 1967 ........0.000.00.0.... kr. 4478.07 
Vextir 1968 .......000000 0000... — 4233.48 

—  8711.55 
kr. 14602.80 

Kr. 202 412.56 

Í menntamálaráðuneytinu, 2. júní 1971. 

F. h.r. 

Birgir Thorlacius. = a 
Sigurður Briem. 

Framanskráður reikningur hefur verið borinn saman við fylgiskjöl og spari- 
sjóðsbækur og reynzt réttur. 

Reykjavík, 27. apríl 1971. 

F. h. Ríkissendurskoðunarinnar, 

Einar Bjarnason. 

Nr. 166. 

REIKNINGUR 

Verðlaunasjóðs dr. phil. Ólafs Daníelssonar og Sigurðar Guðmundssonar, 

arkitekts, 1. janúar 1969 til 31. desember 1970. 

  

  

Eignir: 

1) Hálft húsið Hagamelur 21, Reykjavík, fasteignamat ............ kr. 141 250.00 
2) a) Sparisjóðsinnstæða í Búnaðarbanka Íslands (nr. 

28 028 og 34 320) pr. 31/12 1968 ............ kr. 120 888.42 
b) Tekjur umfram gjöld á .reikningstímabilinu, 

lagt í sparisjóðsbók ...................... — 152 101.87 
— 272 990.29 

Kr. 414 240.29 

Skuldir: 

1) 6% skuldabréf hjá Lifeyrissjóði starfsmanna ríkisins, útg. 24/11 
1952 (1. veðr) .......00.0.000 ns. kr. 60 907.20 

2) Eignir umfram skuldir ..................0000 0... nn — 853 333.09 
  

Kr. 414 240.29
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Tekjur 
Húsaleiga: 
a) Stærri íbúðin ..............00.00 0000. 200 kr. 135 000.00 
b) Minni íbúðin .............000. 000... en... —  93750.00 

kr. 228 750.00 
Vextir af sparisjóðsinnstæðu .............0.02.00 00... 0. nn... — 27 449.88 

Kr. 256 199.88 

. Gjöld 
1) Búnaðarbanki Íslands: 

Afborgun 1969 ............00000 00... 0... kr.  4000.00 
Vextir 1969 ...........0.000.0 0... enn — 240.00 

kr.  4240.00 

2) Tryggingastofnun ríkisins: 
Afborgun 1969 .........00000000 0000 nn kr. 3213.31 
Afborgun 1970 ............0.20000 0... —  3406.11 
Vextir 1969 ............0.00.0000 0... —  4051.59 
Vextir 1970 .............2..000.0 00 nr nes — 3858.80 

—  14529.81 
3) Viðgerðarkostnaður á íbúðum ...............2.... 0... 0... — 67 292.20 
4) Fasteignagjöld ...................00.. 0... ss ss — 18 036.00 
5) Tekjur umfram gjöld ................00000. 00 een. ne — 152 101.87 

  

Kr. 256 199.88 

Í menntamálaráðuneytinu, 2. júní 1971. 

F.h.r. 

Birgir Thorlacius. 
  

Sigurður Briem. 

Framanskráður reikningur hefur verið borinn saman við fylgiskjöl og spari- 
sjóðsbækur og reynzt réttur. 

Reykjavík, 2. júní 1971. 

F. h. Ríkissendurskoðunarinnar, 

Einar Bjarnason.
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REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Kristínar V. Jakobsen 1970. 

Tekjur: 

I. Yfirfært frá fyrra ári: 

1. Söfnunarsjóðsbók nr. 799 .....200000000.00.0.. kr. 23 043.25 

2. Söfnunarsjóðsbók nr. $71 .......0000000. 00... — 23977.40 
kr. 47 020.65 

II. Vextir: 
1. Af söfnunarsjóðsbók nr. 799 .....00000000000.. kr. 2189.11 

2. Af söfnunarsjóðsbók nr. 571 .....0000000000... — 2244.27 
— 4433.38 

Kr. 51 454.03 

Gjöld 

I. Yfirfært til næsta árs: 
1. Söfnunarsjóðsbók nr. 799 ......0002000000.0.. kr. 23 773.36 

2. Söfnunarsjóðsbók nr. 571 ......0.00000000000.. — 27 680.67 
kr. 51 454.03 

Kr. 51 454.03 

Framanskráðan tekju- og gjaldareikning ársins 1970, fyrir Minningarsjóð 

Kristínar V. Jakobsen, hef ég endurskoðað. 
Ég hef sannreynt að bankainnstæða eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 18. maí 1971. 

pr. Ragnar Á. Magnússon, löggiltur endurskoðandi 

Gunnar Hjaltalin. 

15. júlí 1971. Nr. 168. 
AUGLÝSING 

um umferð í Borgarnesi. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umfl. nr. 40/1968 hefur eftirfarandi verið ákveðið: 

Vegna viðgerðar verður Brákarbraut neðan Egilsgötu að afgreiðslu Shell lokuð um 

óákveðinn tíma. Bifreiðastöður á Egilsgötu eru bannaðar. Stöðvunarskylda er á 
Skúlagötu ofan við gatnamót Egilsgötu. 

Sýslumaðurinn í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, Borgarnesi, 15. júlí 1971. 

e. u. 

Þorvaldur Einarsson.



Nr. 169. 322 3. ágúst 1971. 

AUGLÝSING 

um lækkun gjalda af hráefnum til sælgætisframleiðslu. 

Ráðuneytið hefur ákveðið skv. heimild í 55. tl. 3. gr. laga nr. 1, 11. febrúar 1970 
um tollskrá o. fl., að lækka gjöld af eftirtöldum hráefnum til sælgætisframleiðslu frá 
því sem er í gildandi tollskrárlögum, þannig: 

Tollur skv. Tollur 
Tollskrárnr. Vöruheiti tollskrá lækkar í 

úr 11—08—09 Bragðlaus sterkja „..................... 15% 1% 
13—02—01 Gúmmí arabikum ...................... 21% 15% 
13—03—01 Pektin „........ 25% 18% 
13—03—02 Lakkrísextrakt (lakkrísrót) ............ 30% 20% 

úr 1/—02—03 Síróp í 25 og pakkningum og stærri ...... 70% 20% 
18—01—00 Kakaóbaunir „...............0.0.0... 20% 10% 
18—03—00 Kakaóðdeig ............00...0.00000 00. 30% 15% 
18—04—00 Kakasmjör ........00....... 30% 15% 

úr 21—07—09 Hyfoama .........0.0.0.0. 00 100% 18% 
35—02—00 Eggjahvítur .................0....... 25% 18% 

úr 35—03—09 Gelatín duft í 25 kg pakkningum og stærri 70% 30% 

Framangreind lækkun er því skilyrði háð, að innflytjandi stundi sælgætisfram- 
leiðslu og lýsi því yfir í aðflutningsskýrslu að varan verði einungis notuð sem efni- 
vara Í sælgætisframleiðslu. Ákvörðun þessi tekur gildi frá og með 1. ágúst 1971. 

Fjármálaráðuneytið, 3. ágúst 1971. 

F. h. r. 

Jón Sigurðsson. 
  

Þorsteinn Ólafsson. 

Nr. 170. 5. ágúst 1971. 
AUGLÝSING 

um umferð á Hofsósi. 

Að fengnum tillögum hreppsnefndar Hofsóshrepps og samkvæmt heimild í 65. 
sr. umferðarlaga nr. 40 26. maí 1968 er hér með ákveðið, að hámark ökuhraða 
bifreiða, bifhjóla og annarra vélknúinna ökutækja á Hofsósi skuli vera 45 km miðað 
við klukkustund. 

Umferðarmerki um þetta verða sett við alla þjóðvegi, sem inn í kauptúnið liggja, 
og byrja hraðatakmörkin við þau. 

Sýslumaðurinn í Skagaf jarðarsýslu, 5. ágúst 1971. 

- Jóh. Salberg Guðmundsson.
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REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Þingvallahreppi í Árnessýslu. 

Fasteignaskatt samkvæmt 3. gr. laga nr. 51 10. júní 1964 skal innheimta með 

100% álagi í Þingvallahreppi 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, 12. ágúst 1971. 

Hannibal Valdimarsson. 
Halfgrímur Dalberg. 
  

12. ágúst 1971. Nr. 179. 
REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Reyðarfjarðarhreppi, Suður-Múlasýslu. 

Fasteignaskatt samkvæmt 3. gr. laga nr. 51 10. júní 1964 skal innheimta með 

200% álagi í Reyðarfjarðarhreppi í Suður-Múlasýslu. 

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, 12. ágúst 1971. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

' Hallgrímur Dalberg. 

12. ágúst 1971. Nr. 173. 
REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Fljótsdalshreppi, Norður-Múlasýslu. 

Fasteignaskatt samkvæmt 3. gr. laga nr. 51 10. júní 1964 skal innheimta með 

200% álagi í Fljótsdalshreppi, Norður-Múlasýslu. 

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, 12. ágúst 1971. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrímur Dalberg.



Nr. 174. 324 17. ágúst 1971. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Patrekshöfn, nr. 191 8. júlí 1968. 

1. gr. 
Gjöld samkvæmt VII, VIII, IX., X, XII. og XIII. köflum reglugerðarinnar 

hækka um 17% — seytján af hundraði. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 48 29. apríl 1967, stað- 
festist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 17. ágúst 1971. 

Hannibal Valdimarsson. 

  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 175. 19. ágúst 1971. 
AUGLÝSING 

um að ákvæðum 1. mgr. 28. gr. laga nr. 47 2. maí 1968, um vörumerki, 
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 fenginni yfirlýsingu um gagnkvæma réttarvernd, að ákvæð- 
um Í. mgr. 28. gr. nefndra laga, varðandi skyldu erlendra aðila, sem sækja um að 
skrásetja vörumerki hér á landi, til að leggja fram vottorð um samsvarandi skrá- 
setningu í heimalandi sínu, skuli ekki beitt gagnvart þegnum Kanada. 

Iðnaðarráðuneytið, 19. ágúst 1971. 

Magnús Kjartansson. - 

Árni Snævarr. 

  

Stjórnartíðindi B 12, nr. 128—175. Útgáfudagur 1. september 1971.
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20. ágúst 1971. 325 Nr. 176. 

AUGLÝSING 

um sameiningu Ísafjarðarkaupstaðar og Eyrarhrepps í Norður-Ísafjarðarsýslu. 

Samkvæmt samþykktum sveitarstjórna Ísafjarðarkaupstaðar og Eyrarhrepps í 

Norður-Ísafjarðarsýslu, og að fenginni umsögn sýslumannsins Í Ísafjarðarsýslu 

og samþykki dómsmálaráðuneytisins, um að Ísafjarðarkaupstaður og Eyrarhreppur 

í Norður-Ísafjarðarsýslu verði sameinaðir, vill ráðuneytið, samkvæmt lögum nr. 

70 12. maí 1970 um sameiningu sveitarfélaga sbr. sveitarstjórnarlög nr. 58 29. marz 

1961, tilkynna eftirfarandi: j 
1. Ísafjarðarkaupstaður og Eyrarhreppur í Norður-Ísafjarðarsýslu skulu vera 

eitt sveitarfélag, sem heitir Ísafjarðarkanpstaður. 

2. Mörk hins nýja sveitarfélags skulu vera hin sömu og núverandi mörk þess- 

ara sveitarfélaga, sem ekki eru sameiginleg hreppnum og kaupstaðnum, og verður 

lögsagnarumdæmi kaupstaðarins í samræmi við hin nýju mörk hans. 
3. Íbúar Eyrarhrepps og Ísafjarðarkaupstaðar skulu vera þegnar hins nýja 

sveitarfélags, Ísafjarðarkaupstaðar. 
4. Eignir, skuldir, skyldur og réttindi, sem tilheyra hvoru sveitarfélagi, Eyrar- 

hreppi og Ísafjarðarkaupstað, skulu tilheyra hinum nýja Ísafjarðarkaupstað. Allar 
ábyrgðir og fjárhagslegar skuldbindingar, sem sveitarstjórnirnar kunna að gera eða 
hafa gert eftir 28. maí 1971, og sem ekki er gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun þeirra 
fyrir yfirstandandi ár, skulu því aðeins vera bindandi fyrir hið nýja sveitarfélag, að 
þær hafi hlotið samþykki beggja sveitarstjórnanna. 

5. Þangað til settar hafa verið nýjar samþykktir og reglugerðir fyrir hið nýja 
sveitarfélag, skulu reglugerðir þær og samþykktir, sem nú eru í gildi í báðum sveit- 

arfélögunum gilda, eftir því sem við á. 
6. Gildistaka sameiningarinnar er ákveðin 3. október 1971. 
7. Kosning til bæjarstjórnar hins nýja Ísafjarðarkaupstaðar skal fara fram 3. 

október 1971 og er kjörtími hinnar nýju bæjarstjórnar til næstu almennu sveitar- 

stjórnarkosninga. 
8. Tala bæjarfulltrúa í Ísafjarðarkaupstað hinum nýja skal vera 9. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. ágúst 1971. 

Hannibal Valdimarsson. nn 

Hallgrimur Dalberg. 

  

Stjórnartíðindi B 13, nr. 176. Útgáfudagur 25. ágúst 1971. 
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Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 177. 326 3. maí 1971. 

REGLUGERÐ 

fyrir Austur-Húnavatnssýslun um fjallskil og fleira. 

I. KAFLI 

Um stjórn fjallskilamála. 

1. gr. 
Samkvæmt lögum nr. 42 12. maí 1969, um afréttarmálefni, fjallskil o. fl., hefur 

sýslunefndin yfirstjórn allra fjallskilamála, en hreppsnefndir eða fjallskilastjórnir, 
kosnar af hreppsnefndum innan viðkomandi upprekstrarfélaga, annast alla stjórn 
og framkvæmd á þeim hver á sínu svæði. Þó mega ákvarðanir þessara aðila aldrei 
brjóta í bága við ákvæði þessarar reglugerðar, og skal sýslunefnd og hreppsnefndir 
gæta þess, að farið sé í öllum atriðum eftir ákvæðum hennar. 

2. gr. 
Þessi eru upprekstarfélög í Austur-Húnavatnssýslu: 
Upprekstrarfélag Skagahrepps. 
Upprekstrarfélag Höfðahrepps. 
Upprekstrarfélag Vindhælis- og Engihlíðarhrepps. 
Upprekstrarfélag Bólstaðarhlíðarhrepps. 
Upprekstrarfélag Auðkúluheiðar. 

6. Upprekstrarfélag Ás- og Sveinsstaðahreppa. 
Hvert upprekstrarfélag sér um leitir og önnur fjallskil innan sinna takmarka. 

Samningar milli hreppa eða upprekstrarfélaga skulu í fullu gildi, þó þeir fari að 
einhverju lexti í bága við þessa skipan enda hafi þeir verið samþykktir af sýslu- 
nefndinni. Slíkum samningum má ekki breyta nema með samþykki sýslunefndar. 
Allir slíkir samningar skulu skráðir í sérstaka bók, er oddviti sýslunefndar geymir 
og sér um færslu á. 

M
i
 

IT. KAFLI 

um smölun og fjárgeymslu á vorum. 

3. gr. 
Allir þeir, sem jörð hafa til ábúðar. eru skyldir að smala heimalönd sín á vorum 

eftir því, sem hreppsnefnd ákveður. Þar sem heimalönd eru víðáttumikil hálsa- og 

fjallalönd, er búast má við að margir eigi fjárvon á, mega hreppsnefndir skina fyrir 
um, að nágrannar og aðrir, sem þar eigi fjárvon, hjálpi til við smölunina eftir því, 
sem hreppsnefnd þykir sanngjarnt vera, og má jafna slíkum kostnaði niður með 

fjallskilum. 

reppsnefndir skulu hafa vald til að láta fara fram göngur á afrétti, ef þörf 
gerist. Skulu hreppsnefndir sjá um að fé sé rúið og lömb mörkuð, sbr. 5. gr., ef það 
er ekki hirt, þá leit er lokið. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Heimilt er hreppsnefnd að ákveða gjald fyrir rúningu á kind, er nemi þriðj- 
ungi af andvirði vinnustundar á því verði, sem hún er metin sem gjaldstofn til sýslu- 
vegasjóðsgjaldsins, enda séu lömb mörkuð. Skulu eigendur greiða þennan kostnað, 
og er heimilt að selja ullina til greiðslu hans. Fjallskilastjórar, þar sem eigendur 
eiga heima, geta þó ákveðið að greiða slíkan kostnað af sjóði hlutaðeigandi upp- 

rekstrarfélags. 

4. gr. 
Verði einhver ber að því að smala illa eða alls ekki heimaland sitt ákveðinn 

smölunardag, hefur fjallskilastjórn vald til að setja umsjónarmann við smölun hans 

eða láta framkvæma hana, hvort tveggja á hans kostnað. 

5. gr. 
Það sauðfé, sem sloppið hefur úr löndum eigenda, eða kemur fyrir svo fjarri 

eigendum, þegar rúning fer fram eða er afstaðin, að það getur ekki komizt til skila 
í bæjarrekstrum, er finnandi skyldur að hirða, ef unnt er. Skal hann rýja fé og 
marka ómörkuð lömb í votta viðurvist, er hægt er. Geri hann eiganda skil á ullinni 
og grein fyrir marki, kyni og öðrum einkennum á hverri kind, sem hann rýir eða 

markar. Fyrir ómak sitt ber finnanda borgun, samkvæmt 3. gr. 

IT. KAFLI 

Um rekstur á afrétt. 

6. gr. 
Mönnum er skylt að reka sauðfé og stóðhross á afrétt, nema um afgirt heima- 

lönd sé að ræða. Þó má aldrei reka á afrétt fyrr en 4 vikur eru af sumri, nema með 

leyfi hreppsnefndar. Heimilt skal sveitarstjórn að takmarka eða banna upprekstur 

hrossa á minni eða stærri afréttarsvæði, enda sé það sameiginlegt álit fjallskilanefnd- 
ar og gróðurverndarráðs að um ofbeit sé að ræða á afréttinni. Sé ágreiningur um 

þetta innan sveitarstjórnar ræður afl atkvæða á almennum sveitarfundi. 
Reka skal á miðjan afrétt, nema fjallskilastjórn hafi ákveðið annað. Séu víðlend 

heimalönd notuð til upprekstrar, skal reka þangað, sem búsmali sízt gengur. enda 

komi leyfi landeiganda til. 
Þannig skal reka í gegnum heimalönd manna að sem minnstur bagi verði að 

og er fiallskilastjórn heimilt að ákveða hvaða leiðir skuli reka á afrétt. Aldrei má 

án leyfis eiganda reka annarra manna fénað á afrétt, nema víst sé, að á afrétti eigi 

að vera. Nú eru stóðhross ekki rekin á afrétt eftir skipun hreppsnefndar eða fjall- 
skilastjórnar, skal þá láta reka þan á kostnað eiganda. 

7. gr. 
Upprekstrarrétt eiga þeir einir, sem hafa afnot af jörð eða jarðarhluta innan 

takmarka upprekstrarfélagsins. Þessi réttur er óframseljanlegur og er öllum óheimilt 
að taka til upprekstrar fé eða hross af öðrum nema með fullu samþykki fjallskila- 
stjórnar, sem tekur þá fullt hagagjald, sem sýslunefnd ákveður hverju sinni. Þó 
hafa ábúendur upprekstrarrétt fyrir fjallskilaskyldan fénað heimilismanna sinna. 

8. gr. 
Heimilt er landráðanda, sem verður fyrir ágangi afréttarpenings að sumrinu, 

eða peningi, sem á að vera í girtum heinsakögum, að gera umkvörtun um það til 

hlutaðeigandi fjallskilastjórnar. Skal hún þá láta reka fénaðinn á afrétt.
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Hafi hún ekki látið framkvæma rekstur þennan innan tveggja sólarhringa, hefur 
sá, sem fyrir áganginum verður, heimild til að reka fénaðinn á afrétt. Kostnaður við 
þessa rekstra greiðist að M af landráðands, en % skulu teljast með sameiginlegum 
fjallskilakostnaði upprekstrarfélagsins. Láti ágangsþoli framkvæmda reksturinn, 
ákveður hreppsnefnd greiðslu fyrir hann. Þó getur ágangsþoli skotið ágreiningi um 
Þetta atriði til sýslunefndar til úrskurðar. Enginn má reka fénað þann, sem úr afrétt 
gengur, til sveitar eða nágranna. 

9. gr. 
Eigi má ónáða fénað á afrétti og eigi heldur nema með leyfi hreppsnefndar taka 

þaðan fé eða hross, nema málnytupeningur sé, tamin hross eða söluhross. 

IV. KAFLI 

Um fjallskil. 

10. gr. 
Fjallskilaskyldur er hver fjáreigandi og hver, sem á stóðhross. Skal hver leggja 

til fjallskil á þann hátt, sem hreppsnefnd ákveður. Fjallskilastjórn metur allan fjall- 
skilakostnað upprekstrarfélagsins til peningaverðs og jafnar honum á alla sauðfjár- 
og hrossaeigendur upprekstrarfélagsins. Skal þá jafnt gjald lagt á hvert stóðhross 
og 3—6 kindur. Gjaldhlutfalli þessu má ekki breyta nema með samþykki sýslunefndar. 
Skyldur er hver húsbóndi að inna af hendi fjallskil fyrir heimamenn sína og aðra, 
er eiga hjá honum fjallskilaskyldan fénað, gegn endurgjaldi frá fénaðareisanda. 
Fjallskilastjórn leggi búnaðarskýslur eða skattframtal til grundvallar niðurjöfnun 
fjallskila, þó með leiðréttingum vegna vanhalda og eigendaskipta, sem borizt hafa 
eigi síðar en 15. júlí. 

11. gr. 
Skyldur er hver maður að gera fjallskil í þeim hreppi, sem hann á heimili í. Skal 

maður greiða full fjallskil í þeim hreppi, sem fénaði er framfleytt í árlangt, þó hann 
eigi þar ekki lögheimili, enda er maðurinn þá ekki fjallskilaskyldur af þeim fénaði, 
þar sem hann á lögheimili. 

Nú notar einhver til uppreksturs annan afrétt eða heimaland en þar, sem honum 
ber upprekstur, skal hann þá gera þar fjallskil að hálfu, móts við fjallskil annarra 

í því upprekstrarfélagi. Auk þess skal hann eftir sömu reglu vera fjallskilaskvld- 
ur í því upprekstrarfélagi, þar sem hann er búsettur. Ef eitthvert upprekstrar- 
félag eða einhver maður á og notar afréttarland, sem öðru upprekstrarfélagi 
ber að leita, skal það eða hann gera þar full fjallskil eftir fénaðarfjölda þeim, er 
rekinn er á afréttarlandið samkvæmt sómu reglum og fénaðareigendur upprekstrar- 
félags þess, er leita ber. Þó hafa hlutaðcigandi upprekstrarfélög heimild til að gera 
um þetta sérstaka samninga. Sá, sem notar land utan upprekstrarfélags síns, skal 
hafa tilkynnt það hreppsnefnd í beim breppi, sem hann á heima í, áður en 12 vikur 
eru af sumri. Í tilkynningu þessari sé fénaður greinilega sundurliðaður. 

12. gr. 
Þar, sem tveir eða fleiri hreppar nota sama afrétt, skulu hlutaðeigandi hrepps- 

nefndir eða fjallskilastjórn eiga fund með sér eigi síðar en í 17. viku sumars til að 
semja um, hvernig fjallgöngum skuli haga. Oddviti í þeim hreppi, þar sem skila- 
rétt stendur, kveður til þessa fundar. Skal þá hver hreppsnefnd leggja fram skýrslu 
um tölu fjár og stóðhrossa í hreppnum að vorinu, staðfesta af hreppstjóra, og fer 
eftir því hvernig fjallskilin skiptast milli hreppa.
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13. gr. 

Nú eiga nokkrir fénaðareigendur að gera fjallskil í öðrum hreppi en þeim, er 

þeir eru búsettir í, skal þá hreppstjóri, þar sem þeir eru búsettir, senda hrepps- 

nefnd, sem hlut á að máli, skýrslu um fénaðareign manna eftir búnaðarskýrslum 

eða skattframtali, áður en 14 vikur eru af sumri. 

14. gr. 

Fjallgöngur skulu tvennar, eða þrennar haust hvert. Og auk þess flugleit, þar 

sem hún á við. Skal þá smala til réttar víðlend heimalönd, er afréttarfénaður gengur 

í að jafnaði. Þriðju göngum skal lokið fyrir fjárskiladag. Fjallskilastjórnum er 

heimilt að láta fara fram eftirleitir á afréttarlönd og fjalllönd. 

15. gr. 

Allri skylduvinnu og öðrum kostnaði við fjallskil skal hreppsnefnd (fjallskila- 

stjórn) jafna niður á fénaðareigendur í tæka tíð. Aðfinningar við niðurjöfnunina 

skal bera fram skriflega fyrir oddvita hreppsnefndar fyrir 20. október. Náist ekki 

samkomulag, getur aðili skotið máli sínu ti sýslunefndar. 

Upprekstrarfélögin skulu hafa sérstakan fjallskilasjóð og renni í hann allar 

tekjur og úr honum greiðast öll gjöld, sem af fjallskilum stafa, og lög ákveða. Reikn- 

ingar sióðanna skulu fylgja sveitarsjóðsreikningum til endurskoðunar og úrskurðar. 

16. gr. 

Fjallskilastjórn eða þar til kjörinn maður, er nefnist fjallskilastjóri, kveður 

hreppsbúa með gangnaboði til fjallskila nægum tíma áður en fjallgöngur byrja. Í 

gangnaboðinu skal nákvæmlega taka það fram, er hverjum ber að leggja til fjallskila 

það haust. Ef einhver vanrækir að gera fjallskil, sem honum ber, skal hann borga þau 

eins og kostar að inna þau af hendi. Auk þess varðar slíkt sektum, sem hækka, ef 

brotin eru ítrekuð. 

17 gr. 

Fjallskilastjórnir skulu skipa einn duglegan gangnastjóra fyrir hvern gangna- 

flokk. Gangnastjórinn skal skipa fyrir um tilhögun gangna og hafa alla stjórn á þeim. 

Skal hann sjá um að fjársöfnin séu rekin með reglu til réttar og kveðja menn til að 

gæta safnsins þar til fénaður er kominn í nátthaga eða vökumenn hafa tekið við 

honum. Hver gangnamaður er skyldur að Llýða gagnastjóra sínum. Öll óhlýðni við 
skipunum hans varða sektum. Gangnastjóra skal greiða sanngjarna þóknun fyrir 

sangnastjórnina. 

18. gr. 
Gangnastjóri skal sjá um, að áminna gangnamenn um, að fara svo vel sem unnt 

er með fé og hross í göngunum. Ef kindur koma fyrir, sem ekki verður komið lif- 

andi til rétta, skal slátra þeim og taka úr þeim innyfli, en flytja þær að öðru leyti 
til réttar. Ef hross einhverra orsaka vegna ekki geta gengið til réttar eða ef hross 
drepst í göngunum, þá skal fjallskilastjórr: tilkynnt það, þegar komið er til byggða. 
Lætur hún þá sækja það og flytja til réttar. Sama ákvæði gildir um kindur, er farast 

í göngum og gangnamenn geta ekki flutt Hl réttar.
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19. gr. 
Nú hafa fjáreigendur ráð á fleiri mönnum, hefur þá hreppsnefnd eða fjallskila- 

stjórn vald til að kveðja til gangna þann sem hæfastur er, svo og til hvers annars 
starfa, er þarf til góðra fjallskila. Ef einhver sendir mann í göngur, sem sannað er 
með vottorðum tveggja manna, að reynzt hafi óhæfur eða ófullnægjandi gangna- 
maður, þá er hann skyldur að borga gangnaskilin að nokkru eða öllu leyti. — Sama 
gildir um önnur fjallskil. 

20. gr. 
Ef fjáreigandi hefur engan færan mann til fjallskila og getur eigi útvegað hann, 

skal hann tilkynna það hreppsnefnd skriflega eða fjallskilastjóra 6 dögum áður en 
skilin eiga að vinnast, en þessir aðilar útvega mann eða annað, sem vantar, svo sem 
hesta eða fæði, og borgar þá fjáreigandi sektarlaust allan þann kostnað, sem af 
fjallskilunum leiðir, án tillits til mats á þeim. 

21. gr. 
Fjallskilastjórnir skulu sjá um að koma upp hentugum skýlum fyrir gagna- 

menn á afréttum, þar sem þess er þörf og skal kostnaður sá, er leiðir af þessu, greið- 
ast af fjallskilasjóðum. 

V. KAFLI 

Um hreinsun heimalanda á haustum. 

22. gr. 
Hver búandi eða landráðandi er skyldur að hreinsa land sitt á haustum svo 

oft sem hreppsnefnd fyrirskipar, þótt hann eigi þar ekki fjárvon sjálfur og gilda 
um það fyrirmæli 3. greinar. 

23. gr. 
Fjallskilastjórn skal skipa fyrir um reglulegar smalanir heimalanda jafnframt 

hverjum fjallgöngum. Þar sem víðlend heimalönd liggja að afrétti, skulu smalanir 
þessar fara fram undir umsjón manns, sem hún skipar, með samlögum búenda eftir 
því, sem bezt hagar á hverjum stað og með samtökum við næstu sveitir þar sem það 
á við. Allan óskilafénað, sem kemur fyrir, skal fara með samkvæmt ákvæðum fjall- 
skilastjórnar. 

24. gr. 
Hreppsnefnd skal sjá um, að eftir réttir á haustin séu öll heimalönd rækilega 

smöluð, svo oft er hún telur nauðsynlegt og að fénu verði komið áfram eftir þeim 
leiðum, er hún ákveður, að öðru leyti eru menn skyldir til að láta fé ganga í bæjar- 
rekstrum eftir því sem hreppsnefnd ákveður. 

25. gr. 
Ef enginn rekstrarfær maður er heima eða aðrar ástæður hamla, er komið er 

með fjárhóp að bæ, skal skilja úr fé það, er eftir á að vera, en halda áfram með 
fjárhópinn til næsta bæjar eða lengra, ef þar er eins ástatt, en skylt er þeim, sem 
við fjárrekstri eða fjárhóp skyldi taka að greiða þóknun og flutningskostnað. Ef 
ágreiningur verður sker hreppsnefnd úr.
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VI. KAFLI 

Um réttun sauðfjár og hrossa. 

26. gr. 

Skilaréttir eru: ÁAukaréttir eru: 

1. Hofsrétt. 1. Tjarnarrétt. 

2. Spákonufellsrétt. 2. Vindhælisrétt. 

3. Skrapatungurétt. 3. Kirkjuskarðsrétt. 

4. Hlíðarrétt. 4. Beinakeldurétt. 

5. Stafnsrétt. 5. Hagarétt. 

6. Auðkúlurétt. 6. Þórormstungurétt. 

7. Vatnsdalsrétt. 

Jafnframt fjallgöngum og leitum skulu aðalréttardagar vera sem hér er ákveðið: 

Í upprekstrarfélögum Skaga-, Höfða-, Engihlíðar- og Vindhælishrepps sé fyrri rétt 

sunnudag og mánudag í 22. viku sumars. Síðari rétt sé þar sunnudag í 23. viku 

sumars. 
Hlíðarrétt sunnudag í 22. viku sumars. 

Hlíðarrétt síðari miðvikudag í 23. viku sumars. 

Í Stafnsrétt skulu hross réttuð miðvikudag í 22. viku sumars. 

Fyrri Stafsrétt sé fimmtudag í 22. viku sumars. 

Síðari Stafnsrétt miðvikudag í 23. viku sumars. 

Fyrstu fjárréttir í Auðkúlu- og Vainsdalsréttum sé laugardag í 22. viku sumars. 

Stóð sé réttað í sömu réttum Í. október. Heimilt er einnig að hafa síðari fjár- 

rétt sama dag. Ella skal síðari fjárréttardagur vera þar 4. október. Heimilt er fjall- 

skilastjórnum að ákveða smalanir á tilteknum svæðum fyrir venjulegar leitir ef þurfa 

þykir og rétta það fé í viðkomandi réttum. Úr slíkum réttum skal úrtíningi komið 

í góðan haga til næstu réttar. Á afréttum vestan Blöndu skulu þriðju göngur fara 

fram samtímis og vera lokið 10. október. Heimilt er að nota flugvélar sem hjálpar- 

tæki. 
Austan Blöndu skal fjárskiladagurinn vera fyrsti þriðjudagur eftir 10. október. 

Vestan Blöndu sé fjárskiladagurinn 12. október. 

27. gr. 

Stjórnir fjallskilafélaganna ákveða hver á sínu svæði hver lönd smala skuli til 

hverrar réttar. Rísi ágreiningur út af þessu, sker sýslunefnd úr. 

28. gr. 

Fénaðareigendur eru skyldir til, hver að sínum hluta, að kosta byggingu rétta 

(almennings og dilka) og viðhald þeirra eftir því, sem hlutaðeigandi hreppsnefndir 

eða hreppsnefnd ákveða með samþykki lösmæts sveitarfundar. 

Nú koma aðilar sér ekki saman um hvernig kostnaði við réttarbyggingu skal 

jafna niður, sker þá sýslunefnd úr. 

Við hverja skilarétt skal byggður ómerkingadilkur og sérstakur dilkur fyrir sjúkt 

fé. Enn fremur skulu byggðir nægilega margir dilkar fyrir fé úr öðrum hreppum 

og mega fjallskilastjórnir taka gjald fyrir afnot dilkanna. Við hverja skilarétt er 

hlutaðeigandi fjallskilastjórn heimilt að byggja sérstaka hrossarétt. Heimilt er að 

jafna niður hæfilegu gjaldi á hverja fjallskilaskylda einingu, auk venjulegra fjall- 

skila, er leggist í sjóð til byggingar og viðhalds rétta og afréttagirðinga, að því leyti 

er sveilarsjóður greiðir ekki þann kostnað.
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29. gr. 
Hreppsnefndir eru skyldar til að fela sérstökum manni eftirlit með viðhaldi rétta, 

dilka og nátthaga. Skal hann sjá um að 1étt, dilkar og nátthagar séu í góðu lagi, 
þegar þarf að nota þá. Skal hann í samráði við fjallskilastjórnina sjá um viðhald 
réttanna. Á hverju vori skal eftirlitsmaður athuga rétt og dilka. Virðist honum dilk- 
ar ekki í viðunandi ástandi, skal hana tafarlaust tilkynna það hlutaðeiganda, eða 
ekki síðar en 1. júní ár hvert og skýra um leið frá, hvað hann telji nauðsynlegt að 
gera, enda séu allar slíkar endurbætur framkvæmdar í samráði við hann. Nú van- 
rækir einhver eða einhverjir slíka viðgerð eða gerir hana svo illa, að umsjónarmaður 
telur hana ekki viðunandi, þá má hann láta framkvæma verkið á kostnað dilkeig- 
enda eða dilkfélags og eru gjöld fyrir slík verk lögtakskræf. 

30. gr. 
Hreppsnefndir skulu skipa duglegan réttarstjóra við hverja rétt og má réttar- 

stjórnin teljast með gangnaskilum. Réttarstjóri skal vera kominn til réttar í tæka tíð 
hvern réttardag. Skipar hann fyrir hvernig fjárdrætti skuli hagað og heldur mönnum 
til starfs. Hann bannar stranglega alla óreglu, er veldur töf við réttarstörfin. Sýni 
nokkur í réttinni óhlýðni gegn skipunum hans, varðar það sektum. Vanræki ein- 
hver réttarstörfin skal réttarstjóri ráða mann til starfans á hans kostnað. 

31. gr. 
Réttarstjóri skal skipa áreiðanlega menn til að rannsaka fé utansveitarmanna 

áður en það er rekið frá réttinni. 
Hreppsnefnd eða fjallskilastjórn skal skipa einn eða fleiri menn frá hverju 

dilksfélagi til að vera réttarstjóra til aðstoðar við töfludrátt og yfirleitt við réttar- 
störfin. 

32. gr. 
Réttarstjóri skal láta taka allar sjúkar kindur úr safninu eða réttinni strax og 

þeirra verður vart og einangra þær. Hann skal og annast um að ómörkuð lömb séu 
hirt í réttinni og dregin í dilk sér, svo eigendum gefist kostur á að láta lambamæður 
helga sér þau. 

Helgi hryssur eða ær sér ekki ómerkinga, eru þeir eign viðkomandi fjallskila- 
sjóðs, nema að ótvírætt vottorð óvilhallra manna liggi fyrir um eiganda. Enginn má 
helga sér marklausa kind af fjárbragði. 

Að afloknum réttarstörfum afhendir réttarstjóri hreppstjóra alla ómerkinga til 
ráðstöfunar, sem ekki hafa fundið mæður. Frá aukaréttum sangi ómerkingar til að- 
alréttar með öðrum úrtíningi. Réttarstjóri kveður menn til að skoða úrtíning vand- 
lega eftir markaskrá í fyrstu sem síðari réttum og mega þeir ekki yfirgefa þann 
starfa fyrr en lokið er, nema með leyfi rættarstjóra. Allir fjáreigendur skulu gæta 
þess, að fé þeirra verði ekki eftir í úrtíningi. Á meðan varnir gegn sauðfjársjúk- 
dómum haldast, skulu ákvæði sanðfjársjúkdómanefndar gilda um meðferð ómerk- 
inga og óskilafjár. 

38. gr. 
Frá hverri aukarétt skulu kvaddir mern til að reka úrtíning tafarlaust til skila- 

réttar, svo að hann sé þangað kominn áður en sundurdrætti er lokið. 

34. Er. 
Í réttum má enginn marka fénað, ár þess hann jafnframt skýri réttarstjóra 

frá, hverja heimild hann hafi til mörkunarinnar. Réttarstjóri skal samstundis rita 
hjá sér mark skepnunnar, ef hún er áður mörkuð, og nafn eiganda þess marks, ef 
þekkist, og afhenda skýrsluna hreppstjóra.
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VII. KAFLI 

Um hirðing fjár og hrossa í utanhreppsréttum. 

3ð. gr. 

Hreppsnefnd eða fjallskilastjórn skal skipa hæfa menn til að fara i réttir, á 

fjárskil og vera við úrtíningssölu annarra sveita, þar sem helzt eru fénaðarsam- 

göngur, til að hirða þar fé og hross fyrir sveitunga sína. Hafi sá, sem gert er að 

skyldu að leggja til téðra starfa, engan hæfan mann til að inna þau af höndum, 

hefur hreppsnefnd eða fjallskilastjórn vald til að kveðja til þess hvern þann, er 

hæfastur er í hreppnum annað hvort í mannaskiptum eða gegn fullu endurgjaldi frá 

þeim, er skilin átti að vinna. Reynist sá, sem sendur er til að hirða fénað utanhrepps- 

ónýtur eða ófullnægjandi til þessa starfa, gilda um hann ákvæði 19. gr. um ófull- 

kominn gagnamann. 

36. gr. 

Sá maður, sem sendur er til að hirða fénað í réttum, á fjárskilum og á öðrum 

samrekstrardögum annarra sveita, má ekki fara þaðan fyrr en búið er að skoða úr- 

tíning vandlega eftir markaskrám. Sannist það, að hann láti verða eftir fé eða 

hross sveitunga sinna, sem eru með glöggu, skrásettu marki, varðar það sektum og 

skaðabótum, nema málsbætur séu. 

Hreppsnefnd ákveður hvert reka skuli fénað þenna og hvernig haga skuli 

skilum á honum. 

VIII KAFLI 

Um smölun og hirðing og réttun hrossa. 

37. gr. 

Í síðari göngum á haustum skal, ásamt fé, smala stóðhrossum af afréttum og 

heimalöndum og rétta þau í síðari rétt. 

Til Stafnsréttar skal þó smala hrossum í fyrri göngum og skulu þau hross, 

sem ekki eru hirt, seld að aflokinni stóðréttuninni og þá farið með þau sem óskila- 

fénað í seinni rétt, sbr. 39. gr. Auk þess skal fara fram almenn smölun á hrossum 

20. október og fyrsta þriðjudag í mánuðinum desember og febrúar, en sé sá dagur 

helgur eða veður banni, skal smala næsta færan dag. Skal þá í hverjum hreppi fara 
fram sundurdráttur á öllum hrossum sem koma fyrir, á þeim stöðum, sem hrepps- 
nefnd ákveður. Þau hross, sem ekki þekkjast og enginn hirðir, skal fara með sem 

óskilafénað í seinni rétt, sbr. 39. gr. 
Takist sala ekki og telji 2 menn, tilkvaddir af hreppstjóra, hross ekki fóðurtækt, 

má selja það án innlausnarfrests. 
Ella ber hreppsnefnd að annast geymslu og fóðrun slíkra hrossa næstu 8 vikur 

gegn fullu endurgjaldi frá eiganda. Eftir þann tíma má selja þau án innlausnar- 
frests. Hreppsnefndir skulu sjá um, að almennar göngur fari fram í öllum heimalönd- 
um hreppanna, hina ákveðnu hrossasmölunardaga. 

38. gr. 
Stóðhross skulu dregin í sundur í aukaréttum og skilaréttum, skal úrtíningur sá, 

er verður í aukaréttum rekinn tafarlaust til skilaréttar. Meðan á réttum stendur, 
skal réttarstjóri gæta þess, að hryssum gefist kostur á að helga sér folöld og skal 
hann kappkosta, að haga allri meðferð á hrossum þannig, að ekki hljótist slys af 

B 44
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IX. KAFLI 

Um meðferð óskilafénaðar. 

39. gr. 
Eftir að töfludrætti er lokið, skal úrtíningshross afhenda til sölu þegar í stað 

hreppstjóra í þeim hreppi, þar sem skilarétt stendur. Skal hreppstjóri skrásetja mark, 
lit, aldur og auðkenni hverrar skepnu, sem seld er, eftir lýsingu tveggja markglöggra 
manna, er hreppsnefnd hefur þar til kosið, svo rétt og ákveðið sem framast má 
verða. Ef marklýsingamenn greinir á, sker hreppstjóri úr ágreiningnum. Marklýs- 
ingamenn fá hæfilega þóknun fyrir starf silt eftir mati hreppsnefndar. Enginn, sem 
ekki er öðrum háður, getur skorazt undan þeim starfa nema hann hafi forföll. Við 
sölu hrossa sé 10 vikna innlausnarfrestur eftir söludag, nema ómarkaðra folaldra, 

þá sé fresturinn aðeins 4 sólarhringar. Hrútar, sem að áliti hreppstjóra, marklýsenda 
og sauðfjárræktarráðunauta eru, hæfir til kynbóta, svo og forustufé, skal tekið í 
örugga vörzlu í 3 vikur. Fé þetta skal auglýsa innan fjárskiptasvæðisins og ef enginn 
eigandi finnst þar, skal ráðstafa því til slátrunar eins og öðru óskilafé 

Skepnur þær, sem seldar eru með innlausnarfresti, eru í vöktun kaupanda, en 

ekki á ábyrgð hans fyrr en að innlausnarfrestinum liðnum. Borgun fyrir geymslu 
og haga þess fénaðar, ber eiganda að greiða, ef innleystur er. Sýslunefnd ákveður 
vöktunargjald um sólarhringinn. Hreppsnefndir annast innheimtu á verði alls óskila- 
fénaðar, sem fargað er, og gera skilagrein fyrir því, sem fylgi sveitarreikningunum. 

40. gr, 
Þær óskilakindur, sem koma fyrir eftir fjárskiladag, skal hreppsnefnd sjá um, 

að eigendum gefist kostur á að hirða, són þeir í næstu hreppum, annars skal ráð- 
slafa þeim sem öðru óskilafé. Finnist óskilafé í fé manna eftir að fé er almennt tekið 
til hýsingar, skal eiganda kindarinnar gert aðvart um að vitja hennar, sé hann í 
næstu hreppum innan sama fjárskiptasvæðis. 

41. gr. 
Komi óskilahross fyrir eftir smölun í febrúar, skal landráðandi gera hrepps- 

nefnd tafarlaust aðvart, er hrossin finnast. Lætur hún síðan skoða mörk þeirra og 

skrifa upp lýsingu á þeim. Ef þörf gerist, sendir hún lýsingarnar til allra hrepps- 
nefnda hér í sýslu og næstliggjandi hreppa utan sýslu og auglýsir um leið, að upp- 
boð á hrossunum fari fram eftir hálfan mánuð. Skal landráðanda skylt að annast 
hrossin til söludags án endurgjalds nema hann þurfi að taka þau á gjöf, þá gegn 
hæfilegri borgun fyrir fóður. Þetta gildir þó ekki, ef landráðandi getur sannað, að 
hrossin hafi ekki verið í landi hans við febrúarsmölun. Tekur hreppsfélagið þá við 
skyldum landráðanda, nema sannað verði að þau hafi verið í annars manns landi, 
sem þá ber kostnaðinn. 

Takist sala ekki, fer um hrossin eins og segir í 37. gr., næst síðustu málsgrein. 
Þegar óskilafénaður er seldur með innlausnarfresti, skal hreppsnefnd eigi síðar en 
með næstu póstferð á eftir, senda nákvæma lýsingu til allra hreppsnefnda innan 
sýslu eg næstliggjandi hreppa utan sýslu. Skulu hreppsnefndir strax nákvæmlega 
yfirfara lýsingar þessar og láta hreppsbúa sína vita ef líkur eru til, að þeir eigi 
nokkuð af hinum seldur skepnum. Hross skal þó einnig auglýsa í útvarpi og til- 
greina kyn, mark, aldur, lit og önnur auðkcnni, ásamt innlausnarfresti. 

42. gr. 
Fyrir lok hvers árs skal hreppsnefnd senda manni, sem er kosinn af sýslu- 

nefnd, greinilega lýsingu á öllum óskilafénaði, er fargað hefur verið í hreppnum
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og eigendur hafa ekki helgað sér. Hinn kosni maður sendir endurrit af lýsingum 

þessum til birtingar í Lögbirtingablaðinu. Í ómakslaun og prentunarkostnað greið- 

ist hæfilegt gjald. 

43. gr. 

Af andvirði óskilafénaðar greiðist: 
sæzlukostnaður, 
sölukostnaður (sölulaun og vottalaun), 
auglýsingakostnaður, 
fundarlaun eða björgunarlaun. 

Að öðru leyti greiðist andvirði fénaðarins til eigenda, ef þeir innan september- 

loka næst á eftir sanna eignarrétt sinn. Aunars fellur verðið í sveitarsjóð eða sveitar- 

sjóði innan upprekstrarfélagsins, að tiltölu við sameiginlegan fjallskilakostnað. 

sæ
 

EÐ 
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X. KAFLI 

Um eftirleitir einstakra manna. 

44. gr. 

Þegar hinum fyrirskipuðu fjárleitum er lokið, skal einstökum mönnum heimilt 

með samþykki hreppsnefndar í þeim hreppi, er næst liggur afrétti, að gera eftirleitir 

á afréttarlöndum upprekstrarfélagsins. Borgun fyrir þessar leitir fer eftir samningi 

og greiðist af fjallskilasjóðum upprekstrarfélagsins að tiltölu eftir sameiginlegum 

fjallskilakostnaði. 
Finnist hross eða sauðfé óheimt á afréttum eftir að eftirleitir hafa farið fram, 

skulu fjallaskilasjóðir upprekstrarfélagsins greiða sanngjörn björgunarlaun fyrir 

skepnur þessar eftir mati fjallskilastjórnar. — Björgunarlaun þess fjár, sem næst úr 

ógöngum á hvaða tíma árs sem er, ákveðst og greiðist af sömu aðilum. 

XI. KAFLI 

Um fjármörk og hrossamörk. 

45. gr. 

Fé skal draga eftir mörkum. Það er skylda hvers fjáreiganda að hafa glöggt 

mark á öllu fé sínu og sýslu- og hreppsbrennimörk á öllu hyrndu fé. Sýslunefndin 

skal svo oft sem þurfa þykir, og að minnsta kosti 5. hvert ár, láta prenta markaskrá 

fyrir alla sýsluna. Skal sérhver markeigandi koma marki sínu í hana og borga 

fyrir það eftir því, sem sýslunefnd ákveður, en hvert heimili skal fá ókeypis eitt 

eintak af markaskránni. Mark helgar markeiganda kind, sem markið ber, nema full 

sönnun komi fyrir að annar eigi. 
Kind, sem ekki ber rétt mark manns, er heimildarlaust að draga sér, þótt lítið 

vanti á fullt mark. 
Ef kind hefur eyrnamark eins manns en hornamark eða brennimark annars, 

þá skal sá talinn eigandi, sem á hornamarkið eða brennimarkið, og skal hann þá, ef 

eigandi eyrnamarksins krefst, gera grein fyrir, hvernig hann hafi eignast kindina. 

Kind, sem hefur eyrnamark eins manns, hornamark annars og brennimark hins 

þriðja, skal talinn eign þess sem brennimarkið á, þó geta eigendur hinna markanna 

krafizt þess, að hann geri grein fyrir, hvernig hann hefur eignazt kindina. Nú er 

kind ómörkuð eða með óglöggu marki og vill einhver eigna sér hana af líkum, 

þá skal hann skýra hlutaðeigandi hreppstjóra frá. Hreppstjóri kveður þá til fjóra 

skynsama og óvilhalla menn, er skulu, ásamt honum, skoða kindina og meta líkur 

þær og ástæður, er hann hefur til síns máls.
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Ef þeir þá allir í einu hljóði kveða upp þann úrskurð, að það séu miklu meiri 
líkur að hlutaðeigandi eigi kindina, heldur en hann eigi hana ekki, þá má hann 
hirða hana sem sína eign, ella telst hún sem óskilakind. 

Þessi ákvæði ná ekki til ómerkinga, sem ær helgar sér. 
Rétt er að forustufé, sem á afrétt gengur, hafi bjöllu eða böllukeng í horni. 
Hross skulu eins og fé hafa glöggt markeinkenni, er skráð sé í markaskrá sýsl- 

unnar. Komi hross fyrir með ógilöggu marki eða skemmdum eyrum, sem einhver 

vill helga sér, þá gilda um það sömu reglur og fyrir er mælt í grein þessari um 
sauðfé með óglöggu marki. 

46. gr. 
Yfirmarklýsingardómur skal skipaður þremur mönnum. Markaverði sýslunnar 

og tveim mönnum skipuðum af sýslumanni eftir tilnefningu sýslunefndar og tveim- 
ur til vara. Dómurinn skal skipaður til fjögurra ára í senn. Dómurinn kýs sér for- 
mann. Þóknun til viðkomandi markadómsmanna greiðist úr viðkomandi fjallskila- 
sjóði; annar kostnaður skiptist eftir úrskurði dómnefndar. 

47. gr. 
Enginn má taka upp mark, er líkist svo mörkum, sem eru í markaskrá sýslunn- 

ar eða nærliggjandi sýslna, að ætla megi, að valda misdrætti. Særingarmörk mikil 
má ekki upp taka né heldur þau mörk, sem vandkvæði er á að marka svo glöggt sé. 

Fleiri en tvær undirbenjar má ekki hafa sama megin á eyra. 
Verði ágreiningur með markaverði og markeiganda eða þeim, er vill taka upp 

nýtt mark, má vísa þeim ágreiningi til Yfirmarklýsingardóms, enda víki þá marka- 
vörður fyrir varamanni. 

Oddviti sýslunefndar skal, með samþykkt sýslunefndar, ráða mann til að ann- 
ast undirbúning að prentun markaskrár fyrir sýsluna, og kallast hann markavörður. 

Skal hann gæta þess, að ekki séu tel:in upp ný mörk, sem notuð eru í héruðum, 
sem búast má við samgöngum við. 

Nú vill maður taka upp nýtt mark milli þess, sem ný markaskrá er prentuð, 
og skal hann þá snúa sér til markavarðar og fá samþykki hans til að taka upp 
markið. 

Markavörður tilkynni síðan hreppstjórum í nærliggjandi hreppum markið og 
auglýsi það í Lögbirtingablaði. 

Enginn má nota mark, nema það sé prentað í markaskrá sýslunnar eða tilkynnt 
af markaverði. Markvörður skal fá þóknun fyrir starf sitt eftir samningi af tekjum 
þeim, er til falla við prentun markaskrár. 

Þeir sem taka upp ný mörk milli þess, sem markaskrá er prentuð, skulu greiða 
kostnað við tilkynningu þess. 

Sama gildir um mörk þeirra, sem flytjast inn í sýsluna, milli þess er markaskrá 
er prentuð, og ný mörk. 

48. gr. 
Brennimörk hreppanna eru: 

1. Vindhælishreppur ......... H1 6. Svínavatnshreppur ........ H4 
2. Höfðahreppur ............ Hla 7. Torfalækjarhreppur ........ H5 
3. Skagahreppur ............. HIlb 8. Blönduóshreppur .......... Blós 
4 Engihlíðarhreppur ........ H 2 9. Sveinsstaðahreppur ........ H6 
5. Bólstaðarhlíðarhreppur H3 10. Áshreppur ............. H7
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XII. KAFLI 

Um eftirlit, rekstur og bílflutning búfjár. 

49. gr. 

Þegar sauðfé er keypt á mörkuðum. skal hreppstjóri í þeim hreppi, þar sem 

markaðir eru haldnir sjá um, að gætinn og markglöggur maður fylgi markaðshöld- 

urum eftir og skoði mark á öllu fé og hrossum, sem selt er. Hreppstjóri skoði eða 

láti skoða mark á öllum hrossum, sem seld eru úr hreppnum til útflutnings eða 

slátrunar. Kaupandi og seljandi eru skyldir að veita aðstoð við það. Kaupandi eru 

einnig skyldir að tilkynna hreppstjórum, áður en kaupin fara fram. Komi upp vafi 

um eyrnamark eða eignarrétt, skal farið með það eins og fyrir er mælt með sauðfé 

í 45. gr. Þeir sem hross kaupa til sölu í önnur héruð, skulu skrá nöfn seljanda, mörk, 

lit og aldur hrossanna og afhenda hreppstjóra þess hrepps, þar sem hrossið er keypt 

frá, þá skrá. Sá, sem markað heldur, greiði kaup markskoðunarmanna. 

50. gr. 

Í hverju sláturhúsi skal láta samvizkusaman mann skoða mark á öllu sauðfé 

og hrossum, sem slátrað er. Skal hann gæta þess að réttir hlutaðeigendur séu við 

slátrun fjársins og skrifa hjá sér mark og einkenni, ef vafi þykir um eiganda. Komi 

fram við slátrun kind með vafasömu marki, skal kveðja til, auk markskoðunarmanns, 

tvo menn valda af eigendum sláturhúsa á staðnum og skulu þeir úrskurða um mark 

á kindinni, ef unnt er, áður en henni er lógað. Þeim úrskurði má áfrýja til yfir- 

marklýsingardóms, enda verði það gert strax, eða þegar eftir að hlutaðeigendur 

hafa fengið að vita um úrskurð marklýsingardómsins. Ef úrskurði er áfrýjað, eða ef 

ekki fæst úr því skorið strax, þá skal varðveita haus kindarinnar og leggja afurðir 

af henni inn á sér reikning. Sömu ákvæði gilda um hross. 

51. gr. 

Allt fé og öll hross í sölufjárrekstrum skulu vera með skýru rekstrarmerki, er 

sé svo glöggt, að það sjáist tilsýndar í bjórtu og svo traust, að það máist ekki af, 

þótt votviðri gangi. 

52. gr. 

Svo skal rekstrum haga, að sem minnstur bagi verði að þeim, er lönd eiga, sem 

um er rekið eða í er áð. 
Varast skal, að rekstrar lendi saman við annað fé. 

Eigi má halda áfram með rekstra úr því farið er að skyggja, nema brýn nauð- 

syn beri til. Eigi má leggja upp með rekstur, fyrr en markljóst er orðið. 

53. gr. 

Nú ber við að öðru fé lendir saman við rekstur, skal þá strax á næsta bæ við 

það, er rekstrarmenn eða aðrir hafa orðið þess varir, draga það fé úr rekstrinum 

og gæta þess vandlega, að engin kind verði eftir, er eigi á í honum að vera. Skal þá 

sem endranær, þegar viðstaða verður og rekstrarféð dreifir sér til muna, telja rekstr- 

arféð. 
Enginn, sem á bænum er viðstaddur og til þess er fær, má skorast undan að 

kanna rekstur með rekstrarmönnum og ber yfirmanni rekstursins að greiða þóknun 

eftir úrskurði oddvita sýslunefndar, ef á greinir, en aðgang á hann að eigendum 

fjárins með borgun, ef honum hefur ekki verið sjálfum um að kenna. Sjá skulu 

rekstrarmenn um að það fé, sem komið hefur saman við. komist til átthaga sinna 

eigendum að kostnaðarlausu.
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54. gr. 
Óheimilt er að reka hóp búfjár á vegum í þéttbýli nema sérstakt leyfi lögreglu- 

stjóra komi til. Utan þéttbýlis má reka búfjárhópa eftir vegum, en fylgja skulu rekstr- 
inum nægilega margir gæzlumenn, og ef vænta má umferðar ökutækis um veginn, 
skal einn gæzlumaður ætíð fara fyrir. Fénu skal vikið fljótt og greiðlega út af veg- 
inum, ef þess er þörf vegna annarrar umferðar. 

55. gr. 
Nú er vegi lokað um tíma fyrir bílaumferð vegna fjárrekstra, skulu þá allir 

þeir, sem þá leið ætla að fara, reka féð á þeim tíma, sem veginum er lokað. 

56. gr. 
Verði rekstrarmenn sannir að því að hafa tekið fé annarra í reksturinn eða á 

bíl heimildarlaust, skal rekstrarstjóri bæta eigendum það að fullu eftir samkomu- 
lagi eða eftir mati óvilhallra manna, sem sýslumaður kveður til ef með þarf. Sannist 
það, að slíkt hafi verið af skeytingarlevsi, varðar það einnig sektum. 

57. gr. 
Þegar skepnur eru fluttar á tengivögnum, skulu þeir þannig útbúnir að gólf 

sé lárett, þegar tengt hefur verið í dráttartækið á jafnsléttu. Taki vagn meira en 10 
kindur skal setja þvergrind í hann bannig að ekki verði fleiri en 10 kindur í hólfi. 
Tengsli milli dráttartækis og vagns skulu vera traust. Grindur skulu vera það háar að 
fé komist ekki yfir. Á gólf vagns skal setja sand eða gera það stamt með öðrum hætti. 
Hámarkshraði ökutækis með dráttarvagn, sem skepnur eru í, skal vera 35 km/h. 

58. gr. 
Hvort sem rekstrarmenn eru fleiri eða færri, skal ávallt einn vera yfirmaður. 

Annast hann um að þessum rekstrarreglum sé hlýtt og ber ábyrgð á því gagnvart 
þeim, er kynnu að kæra, en hann á aftur aðgang að rekstrarmönnum sínum, ef þeim 
er um að kenna. 

59. gr. 
Eigi má svelta fénað við réttir eða í rekstrum frekar en minnst verður hjá kom- 

izt. Eig: má heldur misþyrma honnm á nokkurn hátt í fjallgöngum, rekstrum til 
heiðar, bæjarrekstrum eða heimalandasmölun. Sérstaklega er bannað að hundbeita 
fénað í rekstri eða smölun að óþörfn. 

XTIT. KAFLI 

Um hirðingu og vörzlu búfjár. 

60. gr. 
Á hverri jörð skulu vera til hús vfir búpening, einnig þann fénað, sem er í um- 

sjón ábúanda, þótt aðrir eigi, enda ber ábúandi ábyrgð á öllum fénaði, sem hann 
tekur í land jarðarinnar. 

61. gr. 
Fóðurbirgðir skulu vera nægar fyrir áhöfn jarðar hverrar, þar með taldar þær 

skepnur, sem ábúandi á ekki, en hefur í sinni umsjón á jörðinni. Komist fóðurskoð- 
unarmenn að því að fóður vanti, skulu þeir tilkynna hreppsnefnd, sem þá gerir þær 
ráðstatanir, sem koma að gagni. 

62. gr. 
Komist menn í heyþrot, eða skepnur ern vanfóðraðar. skal hreppsnefnd láta 

bæta úr því á kostnað eiganda. Séu skepnur það langt leiddar, að þeim verði ekki
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bjargað, að áliti valinkunnra manna og dýralæknis, skal þeim lógað. Sé um að 

kenna hirðuleysi eiganda, skal hann sektaður. 

63. gr. 

rútar mega ekki ganga lausir í haga eftir 3. nóvember. Stóðhestar skulu 

hafðir í öruggri vörzlu frá 15. marz. júní. 

64. gr. 

Ef hross valda ágangi frá því, að þau koma af fjalli og þar til þau eru rekin á 

afrétt, skal eigandi sækja þau og koma þeim fyrir í heldum girðingum Hafi ábúandi 

tekið hross í hagagöngu eða á hans vegum eru óhagvön hross og þau valda ágangi, 

skulu þau tekin á hús, ef ekki er hægt með öðru móti að koma í veg fyrir ágang. 

Sama gildir, ef ágangshross leggjast á hey eða garða eða valda ágangi við hýbýli 

manna. 
65. gr. 

Ef eigandi sauðfjár eða hrossa, sem ágongi valda, reynir ekki að stemma stigu 

við áganginum eftir að honum hefur verið tilkynnt um hann, má ágangsþoli taka 

skepnurnar í sína vörzlu og verður bá eigandi að greiða kostnað við smölun og 

sæzlu þeirra. Ágangsþoli hefur haldsrétt í viðkomandi skepnum til tryggingar kostn- 

aði öllum og skaðabótum, enda sé hvorttveggja í hóf stillt. Eiga úttektarmenn að úr- 

skurða, ef ágreiningur verður, en viðkomandi hreppstjórar, ef deilan nær til fleiri 

hreppa. Úrskurðinum má áfrýja !íl sýslunefndar. Hreppsnefnd er skylt að veita 

ágangsþola allan stuðning og hefur sama rétt og hann, ef hún sér um að taka ágangs- 

pening í sína vörzlu. 

66. gr. 

Kinda, sem fara úttektarhæfar girðingar, skulu eigendur gæta. Geri þeir það 

ekki þrátt fyrir áskoranir má taka bær og selja fyrir áföllnum kostnaði og skaða- 

bótum. Hrossa, sem brjóta girðingar og hlið, skal sætt af eigendum. Geri þeir það 

ekki, þrátt fyrir ítrekaðar áskoranir, má taka þau og setja inn og selja fyrir áfölln- 

um kostnaði og skaðabótum. Um þessi tilvik gilda að öðru leyti ákvæði 65. greinar. 

XIV. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

67. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá kr. 5000.00 til 50 000.00 nema Þvngri 

refsing liggi við eftir lögum. 

68. gr. 

Með mál er rísa út af brotum á reglugerð þessari, skal fara að hætti opinberra 

mála. Þó má, ef hlutaðeigendur koma sér saman um það, skjóta einstökum ágrein- 

ingsatriðum fil úrskurðar sýslunefndar. 

69. gr. 

Mcð reglugerð þessari er úr gildi nmmin reglugerð fyrir Austur-Húnavatns- 

sýslu um fjallskil o. fl., nr. 19 23. janúar 1961. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með sæskvæmt lögum nr. 429 12. maí 1969, um 

afréttamálefni, fjallskil o. fl. 

Landhúnaðarráðuneytið, 8. maí 1971. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson.
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AUGLÝSING 

um tollverð notaðra bifreiða. 

1. gr. 
Tollverð notaðra bifreiða, sem keyptar eru til landsins, skal fundið skv. megin- 

reglum 5.—7. gr. laga nr. Í 11. febrúar 1970, um tollskrá o. fl., sbr. einkum 2. mgr. 
7. gr. Nú er hið umsamda kaupverð lægra en matsverð skv. 2. gr. auglýsingar þess- 
arar, 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, þegar um bifreiðar er að ræða, sem teljast til nr. 
87.02.12, 87.02.35, 87.02.36, 87.02.37 og 87.02.39: 

1. 

ot
 

Fob-verð notaðrar bifreiðar skal fundið á þann hátt, að til grundvallar sé lagt 
fob-verð nýrrar bifreiðar af sömu eða svipaðri tegund, en nýjustu árgerð, eins 
og það er á komudegi þess farartækis, sem flytur notuðu bifreiðina til landsins, 
að frádregnum 1% fyrir hvern aldursmánuð bifreiðarinnar frá 1 mánaðar aldri til 
og með 48 mánaða, og er það hámarksfyrning (þ. e. bifreið fyrnist ekki eftir 4 
ár), nema um sé að ræða tilfelli, er greinir í næsta tölulið. 

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 um 
allt að 1.5% á mánuði frá 4 ára aldri, þó skal aldrei farið niður fyrir 10% af 
verði því, sem til grundvallar er lagt í tl. 1. 

Aldur bifreiðar reiknast frá þeim degi, sem hún var tekin í notkun, og skal það 
undantegningarlaust sannað með vottorði opinbers skráningarmanns í því landi, 
er bifreiðin var fyrst tekin í notkun. Liggi ekki fyrir óyggjandi upplýsingar 
um það, hvenær bifreiðin var tekin í notkun, skal heimilt að miða fyrningu við 
1. janúar næsta árs á eftir framleiðsluári. 

Verð bifreiðar miðast við aldur hennar á komudegi þess farartækis, sem 
bifreiðina flytur til landsins. 

Bifreið erlends sendiráðs eða sendiráðststarfmanns, sem seld er hérlendis, 
en hefur verið flutt inn samkv. 8. tölulið 2. gr. tollskrárlaga, fyrnist samkv. 1. og 
2. lið, en skoðast flutt til landsins á söludegi. 

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. 

Fjármálaráðuneytið lætur gera skrá um verð á algengustu tegundum nýrra bif- 
reiða til leiðbeiningar fyrir tollstarfsmenn við ákvörðun tollverðs samkvæmt aug- 
Jýsingu þessari. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi 1. október 1971 og er jafnframt úr gildi 
numin auglýsing nr. 246/1970 um sama efni. 

Fjármálaráðuneytið, 10. september 1971. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Björn Hermannsson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Fóstbræðrasjóð, útgefin á venjulegan 
hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 25. ágúst 1971. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Fóstbræðrasjóð. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Fóstbræðrasjóður og er hann stofnaður af framlögum nokkurra 

einstaklinga og Kaupfélagi Eyfirðinga á árinu 1968. 
Hann er kenndur við þá Þórarin Kr. Eldjárn bónda og kennara á Tjörn í 

Svarfaðardal og Snorra Sigfússon skólastjóra og námsstjórá á Akureyri, en þeir 
ólust upp að nokkru samtíinis á Tjörn á síðasta tug 19. aldarinnar. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 140 000.00 — eitt hundrað og fjörutíu þúsund krónur — 

og skal það ávaxtast í Sparisjóði Svarfdæla á Dalvík. 
Gjafir, sem sjóðnum kunna að berast, skulu teljast til stofnfjár hans ásamt 

vöxtum, sem til falla, þar til hann tekur til starfa, sbr. 5. gr. Er þetta höfuðstóll 
sjóðsins, sem aldrei má skerða. 

3. gr. 
Vaxtatekjum sjóðsins skal verja til að styrkja fyrrverandi nemendur í Húsa- 

bakkaskóla í Svarfaðardal til náms einkum í þeim fræðum, er lúta að landbúnaði, 
kennslu- eða samvinnumálum. 

4. gr. 
Með stjórn sjóðsins fer skólanefnd Húsabakkaskóla. Lætur hún gera ársreikning 

sjóðsins, og skal hann endurskoðast af kjörnum endurskoðendum hreppsreikninga. 

5. gr. 
Fyrst um sinn og þangað til sjóðurinn hefur náð kr. 200 000.00 skulu vextir 

leggjast við höfuðstól hans sbr. 2. gr. Eftir það getur sjóðurinn tekið til starfa, og 
eru þá allir vextir hans sjóðstjórninni heimilir til ráðstöfunar. 

Innan þeirra takmarka, sem vextir setja er stjórninni í sjálfsvald sett, hve oft 

og hve háa styrki hún veitir úr sjóðnum. 

6. gr. 
Skiptilagsskrá þessa skal færa inn í gerðabók skólanefndar Húsabakkaskóla eða 

sérstaka gerðabók fyrir sjóðinn. Henni má því aðeins breyta, ef sjóðstjórnin leggur 
það til, og hreppsnefnd Svarfaðardalshrepps samþykkir. 

B45
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Sigurlaugar Ólafs- 
dóttur frá Litluhlíð í Lýtingsstaðahreppi í Skagafjarðarsýslu, útgefin á venjulegan 
hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 25. ágúst 1971. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Sigurlaugar Ólafsdóttur frá Litluhlíð 

í Lýtingsstaðahreppi í Skagafjarðarsýslu. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Sigurlaugar Ólafsdóttur frá Litluhlíð í Lýtings- 
staðahreppi í Skagafjarðarsýslu. 

Sjóðurinn er stofnaður af Sveini Stefánssyni frá Tunguhálsi í Lýtingsstaðahreppi 
til minningar um móður hans Sigurlaugu Ólafsdóttur, sem var fædd 19. febrúar 
1851 og andaðist 1. marz 1939. 

Heimili og varnarþing sjóðsins skal vera að þingstað Lýtingsstaðahrepps. 

2. gr. 
Höfuðstóll sjóðsins er kr. 25 000.00 tuttugu og fimm þúsund krónur —, í 

hlutabréfum í hf. Eimskipafélagi Íslands, og má aldrei skerða höfuðstólinn. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja fátækar, heilsulitlar eða barnmargar ekkjur 

í Lýtingsstaðahreppi, og skal til þess verja vaxtatekjum sjóðsins. 
Komi til þess, að sjóðsstjórnin telur eigi ástæðu til að úthluta styrk úr sjóðnum, 

skal vöxtum varið til kaupa á hlutabréfum í hf. Eimskipafélagi Íslands. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skulu skipa þrír menn: Oddviti Lytingsstaðahrepps, fátækra- 

fulltrúi hreppsins og bóndinn á Daufá. Verði sveitarstjóri settur í hreppinn, tekur 
hann sæti oddvita í stjórninni. 

5. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Skulu reikningar árlega samdir af stjórn 

sjóðsins fyrir lok marzmánaðar ár hvert. 
Reikningarnir skulu endurskoðaðir af endurskoðendum sveitarsjóðsreikninga 

Lýtingsstaðahrepps. 

6. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Nr. 181. 3. september 1971. 

REGLUGERÐ 

um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutninga í Austur-Húnavatnssýslu. 

1 
Reglugerð þessi tekur til félagssvæðis Vörubifreiðastjórafélagsins Neista, en það 

nær yfir Austur-Húnavatnssýslu.
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2. gr. 
Fjöldi leigubifreiða til vöruflutninga á svæðinu takmarkast við hámarkstöluna 

20, sbr. þó 8. gr. laga nr. 36 frá 9. maí 1970. Þessa tölu má endurskoða á tveggja ára 
fresti. Áður en ákvörðun er tekin um nýja hámarkstölu skal leita umsagnar Vöru- 
bifreiðastjórafélagsins Neista, sýslunefndar Austur-Húnavatnssýslu og samtaka 
vinnuveitenda á svæðinu, ef fyrir hendi eru. 

3. gr. 
Tvisvar á ári, þ. e. í aprílmánuði og októbermánuði, veitir Vörubifreiðastjóra- 

félagið Neisti viðtöku nýjum umsóknum um félagsréttindi manna, er eiga vörubifreið 
og vilja stunda leiguakstur til vöruflutninga. Skal þá, ef fjöldi leigubifreiða innan 
félagsins er kominn niður fyrir töluna 20, bæta við þeim fjölda er nægir til þess að 
ná hámarkstölunni. Gildar umsóknir skulu teknar til greina aðallega eftir biðtíma- 
lengd og tímaröð, en án tillits til þess hvar á félagssvæðinu umsækjendur eru bú- 

settir, unz framangreindu marki er náð. 

4. gr. 
Reglugerð þessi tekur eigi til sendiferðabifreiða. Enn fremur tekur reglugerðin 

ekki til vörubifreiða, sem eru eign einstakra atvinnufvrirtækja og eigi eru notaðar 
til leiguaksturs. 

5. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 36 frá 9. maí 1970 

um leigubifreiðar, staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 3. september 1971. 

Hannibal Valdimarsson. 0 

Kristinn Gunnarsson. 

6. september 1971. Nr. 182. 

REGLUR 

um breytingu á reglum nr. 14 28. febrúar 1962, um breytingu á reglum um 

eftirlit með skipum og örvggi þeirra, nr. 11 20. janúar 1953. 

1. gr. 
Á eftir 150. gr., um búnað gúmmíbáta, komi 3 nýjar greinar, og breytist röð 

eftirfarandi greina í samræmi við það, þannig: 

151. gr. 

Varmapokar. 

Gúmmiíbátar fiskiskipa skulu búnir varmapokum fyrir sama fjölda manna og 

þeim er ætlað að rúma. 
Skulu pokarnir vera af viðurkenndri gerð. 

þa
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Handrið á stýrishúsum. 

Séu gúmmíbjörgunarbátar geymdir á þaki stýrishúss, skal á því vera handrið, 
et við verður komið, 80 em hátt að minnsta kosti. Á bátum, sem eru minni en 

Endurprentað blað.
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30 brl, má handrið þetta vera einn stálvír strengdur milli stoða, sem festar eru á 

þak hússins með 1.5 m millibili í hæsta lagi. Tillit skal tekið til staðsetningar áttavita 
við val efnis í stoðirnar. 

153. gr. 

Lífgunartæki. 

Í hverju fiskiskipi með þilfari skal vera tæki til lífgunar úr dauðadái af viður- 
kenndri gerð. Tækinu skal fylgja leiðarvísir um notkun þess á íslenzku. 

2. gr. 
Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt lögum nr. 62 12. maí 1970, um eftirlit 

með skipum, staðfestast hér með til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 6. september 1971. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 183. 7. september 1971. 

REGLUGERÐ 

um Hitaveitu Seltjarnarneshrepps. 

I. KAFLI 

Gildissvið. 

1. gr. 
Reglugerð þessi gildir um fjarhitun í Seltjarnarneshreppi. 

Stjórn Hitaveitu. 

2. gr. 
Hitaveita Seltjarnarneshrepps, hér eftir nefnd Hitaveitan, er eign Seltjarnarnes- 

hrepps og fer hreppsnefnd með stjórn Hitaveitunnar. Einnig getur hreppsnefnd 
skipað sérstaka stjórn yfir Hitaveituna. 

Einkaleyfi Hitaveitu. 

3. gr. 
Hitaveitan hefur einkaleyfi á dreifingu og sölu á heitu valni innan lögsagnar- 

umdæmis Seltjarnarneshrepps. 
Hitaveitan getur þó heimilað einstaklingum og félögum að annast fjarhitun á 

tilteknum svæðum undir yfirstjórn Hitaveitunnar. 

Utanhússlagnir. 

4. gr. 

Hitaveitan lætur leggja allar utanhússlagnir: Aðalæðar, dreifiæðar og heimæðar 
inn í hús samanber þó 2. málsgrein 3. gr.
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5. gr. 
Þeim, sem húseign á við gölu, eða veg, þar sem dreifiæð hitaveitu liggur, er 

skylt að láta tengja hitunarkerfi hússins við hitaveituæðina. Nú eru sérstakir erfið- 
leikar á tengingu húss eða tenging þykir af einhverjum ástæðum ekki ráðleg, getur 
Hitaveitan ákveðið, að húsið skuli ekki tengt við hitaveitukerfið. 

6. gr. 
Hitaveitan hefur eignarétt og viðhaldsskyldu á dreifilæðum sínum, svo og heim- 

æðum og lögnum innanhúss, að miðstöðvarkerfi húss. Þetta á þó ekki við um lagnir 
ofan kjallara eða ofan 1. hæðar, ef hús er kjallaralaust. Innanhúss leggur Hitaveitan 
til stofnloka, síur og stýrihemla. 

7. gr. 
Sá varmi, sem Hitaveitan lælur í té, er ætlaður til upphitunar húsa og almennra 

heimilisnota. 
Nú kemur fram ósk um að nota varma til annarra þarfa en greinir í 1. málsgrein 

og þarf þá til þess heimild Hitaveitunnar. 

8. gr. 
Réttur húseiganda til afnota af Hitaveituvatni skuldbindur ekki Hitaveituna 

til þess að tryggja, að þrystingur á dreifilæðum 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 
annars slíks. 

10. gr. 
Hitaveitunni er heimilt að nota aftur vatn, sem runnið hefur gegnum hitunar- 

kerfi húss. 
Ef Hitaveitan óskar ekki eftir að nota slíkt afrennslisvatn getur hún leyft notkun 

þess til upphitunar á t. d. geymslu, bílskúr eða gróðurhúsi. 
Hitaveitan getur þó jafnan afturkallað slík leyfi, ef hún þarf á vatninu að halda. 

Tenging við Hitaveitu. 

11. gr. 
Áður en tengt er við hitaveitu skal liggja fyrir uppdráttur samþykktur af bygg- 

inganefnd. Hitaveitan skal vera til aðstoðar byggingarnefnd í málum, sem snerta 
hitalagnir. Ef uppdrættir eru ekki til af gömlum hitunarkerfum, sem. breyta á, getur 
Hitaveitan krafizt þess, að þeir séu gerðir, eftir því sem nauðsynlegt er, og ber 
húseigandi allan kostnað af því. 

Við gerð uppdrátta skal miða við reglur bvggingarsamþykktar. 

Eftirlit. 

12. gr. 
Starfsmenn Hitaveitunnar skulu jafnan hafa frjálsan aðgang að pípulögnum, 

bæði innan húss og utan. Húseiganda er skylt að láta þeim í té þær upplýsingar, er 
máli geta skipt um hitun hússins.
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Dælur á heimæðum. 

. 13. gr. 
Óheimilt er að tengja valnsdælur við heimæðar, nema skriflegt leyfi Hitaveil- 

unnar sé fyrir hendi og þannig sé frá dælu gengið, að ekki valdi óþægindum. 

Viðurlög við brotum. 

14. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt 

öðrum lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opinberra mála. 
Nú vanrækir maður að vinna verk, sem Hitaveitan hefur fyrirskipað samkvæmt 

reglugerð þessari eða verk er ekki unnið á viðeigandi hátt, og er þá Hitaveitunni 
heimilt að láta vinna það, sem þörf krefur, á kostnað hlutaðeigandi aðila. 

Skal þá greiða kostnaðinn til bráðabirgða úr sveitarsjóði en innheimta síðan 
hjá hlutaðeigandi aðila með lögtaki, ef þörf krefur. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Seltjarnarneshrepps 
staðfestist 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. 

Félagsmálaráðunentið, 7. september 1971. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 0 

Haltgrimur Dalberg. 

Nr. 184. 13. september 1971. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 202 11. september 1970 um lánveitingar 

húsnæðismálastjórnar úr Byggingarsjóði ríkisins. 

12. gr. orðist svo: 
Húsnæðismálastjórn er heimilt að veita framkvæmdalán, meðan á byggingatíma 

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 fjölbyýlis- 
húsum og öðrum sambyggingum, enda sé um hæfilega stóra byggingaráfanga að 
ræða að dómi húsnæðismálastjórnar. Heimilt er þó að veita lán þessi til byggingar 
staðlaðra einbýlishúsa, sem byggð eru af sama aðila á sama byggingarsvæði, enda 
sé ekki um færri en 8 íbúðir að ræða í byggingaráfanga. Þegar í hlut á fámennt 
sveitarfélag og sveitarstjórn þess er framkvæmdaaðili er þó heimilt að víkja frá 
kröfunni um minnst 8 íbúðir í byggingaráfansa, svo og um stöðlun slíkra íbúða. 
Það er skilyrði fyrir slíkum lánum að íbúðirnar verði seldar fullgerðar og hús- 
næðismálastjórn samþykki söluverð þeirra. Húsnæðismálastjórn ákveður vexti og 
greiðslutilhögun slíkra framkvæmdalána, og er heimilt að dreifa greiðslum á 12 til 
24 mánuði eftir umfangi hvers byggingaráfanga um sig. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 30 12. maí 1970, staðfestist 
hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 13. september 1971. 

Hannibal Valdimarsson.
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REIKNINGUR 

Fiskveiðasjóðs Íslands. 

Rekstrarreikningur Fiskveiðasjóðs Íslands 1970. 

  

  

Gjöld 
1. Kostnaðarreikningur .........2..2000 02... n kr.  9289555.30 
2. Vextir greiddir á árinu .........020.0000 0000 — 97 579 050.32 
3. Lántökugjald ............00. 0000... — 1100 000.00 
4. Afskrifuð töpuð útlán ..........0.20%..0 0000 nn —- 8175 000.00 
5. Lagt í stofnsjóð .........0..0000 00. —- 165 000 000.00 
6. Lagt í afskriftareikning ..........0..0..0.0 0000 —-  10.000 000.00 
7. Lagt í varasjóð ..........0000. 0. sr 4 350 956.00 
8. Yfirfært til næsta árs ............0000.0 00. —  4440774.21 

Kr. 294 935 335.83 

Tekjur 
1. Yfirfært frá fyrra ári ........0...020000 00 kr. 8272 545.26 
2. Af útflutningsgjaldi ...........020.0.22 0000 —- 50 000 000.00 
3. Uppbætur á útflutningsgjald, lög nr. 79/1968, 15. gr. G ...... -- 46 000.00 
4. Vextir, innheimtir á árinu .......0..000000 0000. — 236 616 790.57 

Kr. 294 935 335.83 

Efnahagsreikningur Fiskveiðasjóðs Íslands 31. desember 1970. 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum út á: 

a. Fiskiskip ........0.2202020.0. 002. kr. 1834 464 041.00 
b. Hraðfrystihús .........0.0..0202 0000. — 389 190 232.40 
c. Síldar- og fiskimjölsverksmiðjur: 

PL. 480 lán .....0000000 00. kr. 21 149 039.00 
Önnur lán .......0000 0000. — 94 330 315.00 

— 115 479 354.00 
d. Aðrar fiskvinnslustöðvar ........0.0002.00 000. —- 69 485 172.00 
e. Skipasmíðastöðvar og dráttarbrautir „................. —- 89 384 364.00 
f. Ýmsar fasteignir (verbúðir o. fl) .................... — 8 056 135.00 

2. Fyrirframgreiðslur vegna innlendra skipasmíða .......... — 195 175 409.15 
3. Verðbréf ...........200.. 0. —- 37 004 525.15 
4. Ýmsir skuldunautar ..........0...00. 2000... — 6 795 881.96 
5. Bankainnstæður: 

a. Fiskveiðasjóður ........000000000. kr. 12 840 125.77 
b. Stofnfjársjóður ..........0..0.0.00... — 70 792 393.31 
ce. Gengisjöfnunarstyrkur .............. —- 65 251 808.00 

—  148884327.08   

  

Kr. 2 843 919 441.74
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Skuldir: 
1. Skuldir við innlenda banka ............ kr. 411 161 245.80 

Skuldir við Framkvæmdasjóð PL. 480 -—  26673 950.00 

kr. 437 835 195.80 
2. Skuldir í erlendri mynt ...............2. 000. — 292 269 827.90 
3. Framlagsreikn. Seðlabanka, Landsbanka og Útvegsbanka .. — 175 393 000.00 
4. Innstæður lántakenda vegna erlendra lána til skipakaupa . -- 373 336 352.00 
5. Stofnfjársjóður fiskiskipa .......................00. — 70 792 393.31 
6. Gengisjöfnunarstyrkur ...........0000.0.0..0.. 0. - 62 312 201.00 
7. Viðskiptamenn ............0000... 02 —- 22 539 697.52 
8. Eigið fé ..........0...0.00..00 0 — 1409 440 774.21 

  

Kr. 2 843 919 441.74 

ISKVEIÐASJÓÐUR ÍSLANDS lg
 

Reykjavík, 27. janúar 1971. 

Sverrir Júlíusson. a 

Guðjón Halldórsson. 

Við undirritaðir höfum endurskoðað reikningsfærslu og bókhald sjóðsins á 
árinu, fylgiskjöl, lánsskjöl, verðbréf og bankareikninga og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 16. marz 1971. 

Birgir Finnsson. Einar Bjarnason. 

Með vísun til yfirlýsingar endurskoðenda úrskurðar stjórn Fiskveiðasjóðs Ís- 
lands ársreikninga sjóðsins 1970 rétta. 

Reykjavík, 23. marz 1971. 

Davíð Ólafsson. Jóhannes Elíasson. Svanbjörn Frímannsson. 

Jónas G. Rafnar. Björgvin Vilmundarson. 

Með skírskotun til framanritaðra yfirlýsinga endurskoðenda og sjóðsstjórnar 
eru ársreikningar Fiskveiðasjóðs Íslands 1970 hér með staðfestir. 

Reykjavík, 20. apríl 1971. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
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STOFNSKRÁ 

fyrir Útflutningsmiðstöð iðnaðarins 

1. gr. 

Stofnendur. 

Útflutningsmiðstöð iðnaðarins er sjálfstæð stofnun til þess að efla útflutning 

iðnaðarvara. Stofnendur eru Félag íslenzkra iðnrekenda, Landssamband iðnaðar- 

manna, Samband ísl. samvinnufélaga, Viðskiptaráðuneyti og Iðnaðarráðuneyti. Stofn- 

unin starfar skv. ákvæðum laga um Útflutningsmiðstöð iðnaðarins nr. 14 frá 30. 

marz 1971. 

2. gr. 

Útflutningsmiðstöð iðnaðarins er sjálfstæður réttaraðili með sjálfstæðan fjárhag 

og reikningshald, og undanþegin opinberum gjöldum og sköttum til ríkissjóðs og 
sveitarsjóða. Stofnunin takmarkar ábyrgð sína við eigur sínar á hverjum tíma. Heim- 

ili hennar og varnarþing er í Reykjavik. 

3. gr. 

Útflutningsskrifstofa Félags ísl. iðnrekenda. 

Samtímis því að Útflutningsmiðstöð iðnaðarins tekur til starfa er Útflutnings- 

skrifstofa Félags ísl. iðnrekenda lögð niður, en skjalasafn og vísir að bókasafni, 

sem er eign Útflutninssskrifstofu, færist yfir í eigu Útflutningsmiðstöðvar. 

4. gr. 

Verkefni. 

Hlutverk Útflutningsmiðstöðvar iðnaðarins er að efla útflutning íslenzkra iðn- 

aðarvara og veita honum fyrirgreiðslu með því, meðal annars 

1. Að kynna íslenzkan iðnvarning á erlendum vettvangi, með þátttöku í vöru- 

sýningum og á annan hátt og veita upplýsingar um útflutningsiðnað á Íslandi. 

2. Að framkvæma markaðsathuganir erlendis fyrir iðnfyrirtæki á Íslandi og ann- 

ast upplýsingamiðlun varðandi markaðshorfur, og annað er útflutningssölu 

varðar. 
3. Að leiðbeina iðnfyrirtækjum um útflutning og söluaðgerðir á erlendum mörk- 

uðum. 
4. Að skipuleggja sameiginlega útflutningsstarfsemi iðnfyrirtækja og greiða fyrir 

samvinnu þeirra Í milli. 
5. Að vekja athvgli iðnfyrirtækja á útflutningsmöguleikum og veila hvatningu um 

nýtingu á þeim. 

6. Að annast milligöngu um sölu á iðnaðarvörum til útlanda og stofnun viðskipta- 

sambanda varðandi íslenzkar iðnaðarvörur. Þó ekki sem beinn umboðsaðili. 
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5. gr. 

Stjórn. 

Stjórn Útflutningsmiðstöðvar iðnaðarins skipa sex menn valdir til 4 ára í senn. 

Skulu tveir þeirra tilnefndir af Félagi ísl. iðnrekenda, en Landssamband iðnaðar- 

manna, Samband ísl. samvinnufélaga, viðskiptaráðherra og iðnaðarráðherra tinefna 
einn mann hver. Jafn margir varamenn skulu tilnefndir á sama hátt. Tilnefningar 

skulu berast iðnaðarráðuneytinu en iðnaðarráðherra skipar formann og varafor- 
mann úr hópi aðalmanna eftir tilnefningu Félags ísl. iðnrekenda, en að öðru leyti 
skiptir stjórnin með sér verkum sjálf. 

Stjórnin ákveður sjálf starfshætti sína og fundarhöld. Lögmætir stjórnarfundir 
hafa æðsta vald í öllum málefnum stofnunarinnar með þeim hætti er landslög og 

stofnskrá þessi ákveður. Skulu þeir haldnir eigi sjaldnar en mánaðarlega nema for- 
maður ákveði annað. Aukafundi skal halda að beiðni eins eða fleiri stjórnarmanna, 
enda sé tilefnið brýn úrlausnaratriði. 

Stjórnarfundur telst lögmætur og ákvörðunarhæfur þegar mættir eru 4 stjórnar- 

menn eða fleiri. Rísi ágreiningur um afgreiðslu mála til meðferðar á stjórnarfundi 

ræður afl atkvæða. Falli atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns. Stjórnarfundi skal 

boða með hæfilegum fyrirvara. Haldin skal gjörðabók þar sem ákvarðanir eru 
skráðar ásamt stuttri skýrslu um annað sem gerist. Fyrir störf í þágu stofnunar- 
innar skal greiða stjórnarmönnum þóknun. 

6. gr. 

Verksvið stjórnar. 

Megin skyldustörf stjórnarinnar eru: 
1. Að marka stefnu stofnunarinnar og ákveða þau meginverkefni, sem stofnunin 

tekst á hendur. 
2. Að ráða framkvæmdastjóra, ákveða laun hans og ráðningarkjör að öðru leyti, 

og veita honum lausn frá störfum. 

3. Að hafa stöðugt og ýÝtarlegt eftirlit með öllum rekstri stofnunarinnar, sjá um 
að bókhald og fjármál séu í fullkomnu lagi og gæta vel hags stofnunarinnar á 
hverjum tíma. 

4. Að sjá um ráðningu og uppsögn annarra helztu starfsmanna stofnunarinnar eftir 
tillögum framkvæmdastjóra. 

5. Að setja reglur um það, hvernig og hverjir starfsmenn geli skuldbundið stofn- 
unina. 

7. gr. 
Stjórn stofnunarinnar hefur heimild til að skuldbinda hana og er undirskrift 

tveggja stjórnarmanna nægileg Hl sölu og veðsetningar á fasteignum stofnunar- 

innar, sem hún kann að eignast, enda liggi sljórnarsamþykkt fyrir um þau efni. 

8. gr. 

Starfsmenn. 

Fulltrúar, sem ráðast til starfa hjá Útflutningsmiðstöð iðnaðarins skulu að jafn- 
aði ráðnir til ákveðins tíma. Heimilt er þó að framlengja ráðningartímabil þeirra 
eftir ákvörðun stjórnar. 

9. gr. 

Verksvið framkvæmdastjóra. 

Framkvæmdastjóri hefur á hendi framkvæmd stefnu stjórnar Útflutningsmið- 

stöðvar iðnaðarins. Hann annast daglega stjórn stofnunarinnar í samræmi við þær
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reglur sem honum er settar af stjórn stofnunarinnar og/eða samkvæmt samþykkt- 
um þessum ásamt sjóðsvörzlu og reikningshaldi. Í samráði við stjórn ræður fram- 
kvæmdastjóri og segir upp starfsmönnum stofnunarinnar. Framkvæmdastjóri skal 
og sitja fundi stjórnar stofnunarinnar og hafa málfrelsi og tillögurétt, þó ekki í því 
tilviki, að rætt sé um málefni, er varða hann persónulega. Framkvæmdastjóri skal 
leita úrskurðar stjórnar um mikilsverð málefni sem stofnunina varða, og heimilt er 
honum að leita álits hennar um hvert það mál, sem hann óskar. Framkvæmdastjóra 
ber að veita stjórn og endurskoðanda allar þær upplýsingar, sem þessir aðilar óska. 

10. gr. 

Reikningshald, endurskoðun og ársskýrsla. 

Starfsár stofnunarinnar og reikningsár er almanaksárið. Stjórn ræður löggiltan 
endurskoðanda til að endurskoða og gefa umsögn um reikninga stofnunarinnar. 
Þeir skulu gerðir upp og lagðir fyrir stjórn eigi síðar en í júní hvert ár ásamt fjár- 
hagsáætlun fyrir næsta ár. Reikningum skal fylgja umsögn endurskoðanda. Á sama 
fundi skal leggja fram ársskýrslu. 

11. gr. 

Í 5. gr. laga um Útflutningsmiðstöð iðnaðarins segir svo: 
Kostnaður af rekstri Útflutningsmiðstöðvar iðnaðarins skal greiðast fyrst um sinn 

af árlegri fjárveilingu ríkissjóðs og framlagi annarra stofnenda. Auk þess skal Út- 
flutningsmiðstöðinni heimilt að krefjast þóknunar af þeim aðilum sem hún veitir 
Þjónustu. 

Framkvæmdastjóri ákveður í samráði við stjórn hve há fyrrgreind þóknun 
skuli vera á hverjum tíma. Innan hæfilegs tíma verði kannað af stjórn Útflutnings- 
smiðstöðvar iðnaðarins í samráði við framleiðendur, hvort eðlilegt sé að taka upp 
fjármögnun á starfi stofnunarinnar með öðrum hætti, t. d. með því að leggja á út- 
flutningsgjald. 

12. gr. 
Stofnskrá þessi er gerð skv. 6. gr. laga nr. 14 frá 30. marz 1971 og staðfestist 

hér með til að öðlast þegar gildi. 

Iðnaðarráðuneytið, 4. ágúst 1971. 

Magnús Kjartansson. 

Árni Þ. Árnason. 

26. ágúst 1971. . Nr. 187. 
AUGLYSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 hefur eftirfar- 
andi verið ákveðið: 

Stöðumælar verða settir upp á Vegamótastíg, Klapparstíg og Grettisgötu vestan 
Klapparstígs. Gjald fyrir afnot stóðumælareita verður fimm krónur fyrir hverjar 
byrjaðar 30 mínútur og hámarksstöðu!lími ein klukkustund. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 26. ágúst 1971. 

Sigurjón Sigurðsson.
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AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968, hefur eftir- 
farandi verðið ákveðið: 

1. Bifreiðastöðubann verður beggja vegna Holtavegar milli Langholtsvegar og 
Kleppsvegar. 

2. Bifreiðastöðubann verður á Hamrahlíð að sunnanverðu. 

Bifreiðastöðubann verður á Eiríksgötu að sunnanverðu frá Barónsstíg að Snorra- 
braut. 

4. Einstefnuakstur verður á götu við Hlemm til norðurs frá Laugavegi að Hverfis- 
götu. 

5. Biðskylda verður á Grjótagötu við Garðastræti. 

6. Hámarkshraði á Kringlumýrarbraut verður 60 km m. v. klst. á kaflanum frá 
Miklubraut að mörkum lögsagnarumdæmis Reykjavíkur í Fossvogi. 

í. Framúrakstur verður bannaður á Blesugrófarvegi frá Bústaðavegi að Reykja- 
nesbraut. 

8. Einstefnuakstur verður á Lynghaga til vesturs frá Suðurgötu að Ægisíðu og á 
Starhaga til austurs frá Ægisíðu að Suðurgötu. Bifreiðastöður á Starhaga og 
Lynghaga verða leyfðar norðan megin gatna. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 25. ágúst 1971. 

Sigurjón Sigurðsson. 

Nr. 189. . 31. ágúst 1971. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli frystrar rækju 

frá 1. ágúst til 31. október 1971. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest verð- 
grundvöll frystrar rækju fyrir framleiðslutímabilið frá 1. ágúst til 31. október 1971. 

Vélskelflett rækja: 

1. 10 XX 4 X 1 lbs. blokkfryst ........0....... £ 0.52 pr. lbs. 
10 X 4 X 2 lbs. blokkfryst ...........0...... -052 — — 

10 < 2 xX 2 lbs. blokkfryst .................. - 052 — — 
2. 24 < 1lbs.blokkfryst.......0.0000.0 00 - 053 — — 
3. 2 > Ö kgsérfryst .........00.0000 000. - 058 — — 
4. 49 2 kg og 5 X 2 kg sérfryst .............. - 054 — — 
o. 24 > 450 gr sérfryst ............00. 0. - 054 — —
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Handskelflett rækja: 

1. 10 X 4 X 1 lbs. blokkfryst ......0.0000000.... £ 0.64 pr. lbs. 

10 <X 4 > 2 Ibs. blokkfryst ......000000.0.... - 064 — — 

2. 24 X 1 lbs. blokkfryst .......000000 0... 0... - 0.65 — — 

3. 6 X< 4 lbs. sérfryst ......00000 00... - 0.66 — — 

4. 6 X 4 X Tlbs. sérfryst .....000000 0000... - 067 — — 

24 > 540 gr sérfryst ......00200000 00... — 0.67 — — 

Í saltlegi .........0.00000 0000. -057 — — 

Verðbil skulu vera 2% fyrir vél- og handskelfletta rækju, en 2.5% fyrir handskel- 

fletta rækju í saltlegi. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 31. ágúst 1971. 

F. h.r. 

Jón L. Arnalds.   

31. ágúst 1971. . Nr. 190. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á óverkuðum saltfiski 

og söltuðum ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 

frá 1. ágúst til 31. desember 1971. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. mai 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 

og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 

farandi verðgrundvöll á óverkuðum saltfiski fyrir framleiðslutímabilið frá 1. ágúst 

til 31. desember 1971 og á söltuðum ufsaflökum fyrir sama tímabil: 

Óverkaður saltfiskur: 

Stórfiskur nr. 1 ..........000 0000. kr. 54.00 

Millifiskur nr. Í .........0.0.00 0000 — 50.50 

Smáfiskur 40/60 nr. 1 ......0..000000 00. — 46.50 

Smáfiskur 60/100 nr. 1 ......2.000000 000. — 43.00 

Verð á öðrum gæðaflokkum verði ákveðið í hlutföllum söluverða. 

Verð þessi eru f. o. b. Verðbil verði 2.5%. 

Söltuð ufsaflök: “ 

15/90 lll kr. 52.90 
91/95 lll — 50.65 
26/30 sl — 48.40 
31/85 lll — 46.10 
36/40 ll — 48.90 

Verð þessi eru c.i.f. Verðbil verði 2.5%. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 31. ágúst 1971. 

F. h. r. 

Jón L. Arnalds.   
Þórður Ásgeirsson.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á freðfiski 

Með tilvísun til laga nr. 

fyrir framleiðslutímabilið 1. ágúst til 31. desember 1971. 

a 
(2 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfar- 
andi verðgrundvöll á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið frá 1. ágúst til 31. desem- 
ber 1971: 

Þorskur: U.S. cent á lbs. eif. 
SX TMM 24.70 
SX TE 27.30 
10 XÐ 43.30 
LX 1Ð 47.20 
DK 10 45.60 
12 X 1 45.20 
4) 2 eða 3 XX 18 2. 43.30 
SPOFðAr 2000... 45.20 
Blokk 0000... 36.80 

Ýsa: 
10 XX 54.30 
TEXT 56.80 
Blokk 40.50 

Steinbítur: 

10 XX 5 54.60 
12 XX 1 58.30 
Blokk .....0.00.00..... 37.80 

Gráðlúða: 

Blokk 2... 35.40 
Karfi: 

SX T MP 29.70 
10 X Mr 28.90 
OO XP 38.00 
12 XP 40.50 
Blokk ....0....0 35.00 

Ufsi 

SX TE 23.40 
Blokk 0... 28.50 

Langa: 

SX TR 25.50 
10 XX 0 42.00 
Blokk 20.00.0000 33.80 
Heilfrystur fiskur ........0...0. 13.40 

Verðbil verði 2.5%. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 31. ágúst 1971. 

F. h.r. 

Jón L. Arnalds. 

Þórður Ásgeirsson.
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Hafnarfjarðar. 

Með áorðnum breytingum skv. heimild í IV. kafla gjaldskrár þessarar. 

Í. RAFORKA 

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér 
segir: ; 

A. Lýsing. 

01 1. Um kWh-mæli á kr. 10.66 hverja kWh. 
02 2. Um kWh-mæli á kr. 5.10 hverja kWh auk fastagjalds er nemi kr. 1380.00 á 

ári fyrir allt að 25 m? gólfflatarmáls í rúmi því, er lýsa skal, og kr. 26.00 fyrir 
hvern m? umfram 25 m“. Fullt fermetragjald skal greiða af gólffleti í íbúðum, 
vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 12.00 
á m? á ári. 

Séu notaðir flúrskinslampar, natríumlampar eða kvikasiifurslampar með 
ófasviksjöfnuðum straumrásum, er heimilt að miða orkugjald skv. 1. og 9. 
tölulið við kílóvoltamperstundir í stað kílówattstunda. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

12 Um kWh-mæli á kr. 2.35 hverja kWh og auk þess fastagjald kr. 240.00 á ári 
fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar og eldhús, en ekki ganga, bað- 
herbergi eða geymslur. 

C. Vélanotkun. 

20 1. Um kWh-mæli á kr. 5.10 hverja kWh. 
23 2. Um mæla þannig reiknað, enda sé aflnoíkun minnst 5 KW. Aflgjald skv. kW- 

mæli á kr. 2530.00 hvert árs-kW. Auk þess skal greitt orkugjald skv. kWh- 
mæli á kr. 0.90 hverja kWh. Minnsta aflgjald er kr. 12650.00 á ári. Verði 
raunstuðullinn lægri en 0.8 er heimilt að miða aflgjaldið við 90% af mestu 
kVA-notkun í stað mestu kKW-notkunar. 

D. Hitun. 

Um kWh-mæli á kr. 2.35 hverja kWh. 
Um kWh-mæli á kr. 0.83 hverja kWh, enda megi rjúfa strauminn í allt að 
3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar. 

3. Um kWh-mæli á kr. 0.43 hverja kWh, enda megi rjúfa strauminn í allt að 19 
klst. á sólarhring. 

No 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a. Að vélaafl, götulinur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 
b. Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð skv. fyrirmælum Raf- 

veitunnar og Rafmagnseftirlits ríkisins, ofnar fasttengdir með sérstökum 
rofum og hitastillar notaðir, þegar þess er krafizt. 

d. Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan 
kann að setja. 
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e. Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess húsrýmis, er 

hita skal, þegar þess er krafizt og skal þá tekið fram, við hvaða minnsta 

útihita hitaþörfin er miðuð. 

E. Stórnotkun. 

Um mæla þannig reiknað enda sé aflnotkun minnst 200 kW. 

F. Önnur notkun. 

Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæð- 

um á liðunum A til DD á orku, sem notuð er á sumrin, ef um töluverða aukn- 

ingu frá vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin. 

Til nota við vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, þannig: 

b. Um mestastraumsrofa á kr. 56.00 hvert amper á mánuði. Rafveitstjóri ákveð- 

ur hvort settur skuli upp kWh-mælir eða mestastraumsrofi. 

14 635.00 hvert árskilówatt, þótt 

mælitækjum verði ekki við komið, enda greiði þá notandi að auki stofnkostn- 

Þó ákveður bæjarstjórn gjald fyrir götulýsingu í Hafnarfirði samkv. 

tillögu rafveitunefndar, sem gerð skal árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar 

Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum 

samningi, þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema samþykki rafveitunefnd- 

G. Mælaleiga. 

50 
Aflgjald: kr. 4064.00 hvert árskW. 
Orkugjald: kr. 0.45 hverja kWh. 
Sala skv. þessum lið er háð ákvörðun rafveitunefndar. 

1. 

40 2. 
a. Um kWh-mæli á kr. 5.60 hverja kWh. 

41 3. Gjöld fyrir götu- og hafnarlýsingu: Kr. 

að eða viðhaldskostnað að fullu eftir ákvörðun rafveitunnar. 

bæjarins. 

4. 

ar komi til. 

1. Af einfasa mælum kr. 12.00 á mánuði. 
2. Af þrífasa mælum til og með 100 A, kr. 30.00 á mánuði. 
3. Af þrífasa mælum yfir 100 A, kr. 50.00 á mánuði. 
4. Af mestumælum kr. 76.00 á mánuði. 

Il. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu. Fari lengd jarðlínu- 

heimtaugar fram úr 15 m eða loftlínuheimtaugar fram úr 40 m, skal greitt yfirlengd- 

argjald eins og taflan sýnir. 
Jarðlína Loftlína 

Málstraumur Lágmark Yfirlengd Lágmark Yfirlengd 
stofnvara Kr. Kr. Kr./stólpa 

220 V kerfi: 
63 A Tefasa ll. 550 7.500 7.290 

100 A Í-fasa ............. 660 9 500 9110 
63 A B-fasa 20... 660 9500 9110 

100 A 3-fasa 2000 750 10 800 11390 
125 A 3-fasa Lo... 840 13 500 11 950 
200 A 3-fasa 20... 1140 21 400 13 660 
300 A B-fasa ....0.0.. 1390
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Jarðlina Loftlína 

Málstraumur Lágmark Yfirlengd Lágmark Yfirlengd 
stofnvara Kr. Kr. Kr. Kr./stólpa 

380 V kerfi: 
63 A 1fasa 000... 9 900 590 8500 í 290 
63 A Z-fasa .....0.0.. 12 000 öð0 9500 8500 
63 A ð-fasa 200... 16 800 660 12 900 9110 

100 A J-fasa L..00..0. 26 600 790 19 200 11 390 
125 A ð-fasa 20.00.0000. 3ð 200 840 23 300 11 950 
200 A ð-fasa .......0... 52 000 1140 36 800 13 660 
900 ÁA ð-fasa ....0..0.0.. 75 000 1390 

Fyrir heimtaugar með meiri flutningsgetu en taflan segir til um (hér kann að 

þurfa dreifistöð) skal greitt heimtaugargjald er nemi kr. 400.00 á hvert kVA. Skal þá 

miða aflið við varastærðirnar 425, 500 og 630 A. Yfirlengargjald reiknast þá í hlut- 

falli við aukna flutningsgetu eftir 300 A skv. töflunni. 

Lengd jarðlínuheimtaugar, 63—-200 A í 220 V. kerfi og 63—126 A í 380 V kerti, 

reiknast frá varkassa slytztu greiðfæru leið að lóðarmörkum. Þurfi að leggja jarð- 

línuheimtaug af ofangreindum stærðum út frá loftlínu, skal lengd heimtaugar reikn- 

uð jöfn lengd jarðstrengs frá varkassa að loftlínustólpa. Þveri jarðlínuheimtaugin 

akbraut, skal breidd akbrautar ekki reiknuð með. 

Lengd stærri jarðlinuheimtaugar, en að ofan greinir, reiknast frá varkassa að 

rofa í dreifistöð. Yfirlengd reiknast ekki af vegarlengd, sem er umfram 100 m. frá 

varkassa. Yfirlengdin reiknast sem yfirlengd jarðlinu skv. töflu þótt heimtaugin sé 

tekin frá loftlínu. 

Lengd loftlínuheimtaugar, 63—100 A í 220 og 380 V kerfi, reiknast frá næsta 

stólpa í notendalínu við götu, styttu greiðfæra leið að varkassa. Þurfi að setja stólpa 

fyrir heimtaug nær húsi en 40 m svo að hún nái löglegri hæð, skal greitt umfram- 

sjald kr. 4000 fyrir stólpann. 

Séu tvær eða fleiri heimtaugar sameiginlegar að hluta er rafveitunni heimilt 

að jafna lengdargjöldum niður á umsækjendur heimtauga. 

Sé nauðsynlegt að setja upp dreifistöð vegna ákveðins notanda og hún að mestu 

leyti notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, rafveil- 

unni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð 

lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 

Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt að krefj- 

ast sérstaks aukagjalds af húseiganda eða gera honum að greiða fyrir heimtaugina 

skv. kostnaði en gera honum viðvart um það fyrirfram. 

Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin, eða ef breyta þarf 

loftlínuheimtaug í jarðlínuheimtaug, vegna breytinga á stofnlínu í götu skal hús- 

eigandi greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu 

gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar 

breytingin fer fram. Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem 
þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu kann að stafa. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Hafn- 
arfjarðar, Garðahrepps og Bessastaðahrepps.
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TIl. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 
fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun, kr. 200.00. 

2. 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. 250.00 
sjald á skrifstofu rafveitunnar. 

Sé opnað utan venjulegs vinnulíma, er þó heimilt að krefjast opnunargjalds 
samkvæmt kostnaði. 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI 

Rafveitunefnd er heimilt að ákveða leigu fyrir mælitæki og fjarstýrisrofa og 
að breyta hilatöxtum rafmagns til samræmingar við nágrannarafveiturnar. 

Hækki innkaupsverð á raforku, er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá 
þessa um allt að 40% af þeirri hækkun. 

Fyrir hver full 5%, sem kaupgjald hjá Rafveitu Hafnarfjarðar hækkar eða 
lækkar, hvort heldur er sökum breytinga á grunnkaupi eða kaupgjaldsvísitölu eftir 
1. febrúar 1968, er rafveitunefnd heimilt að hækka eða lækka gjaldskrá þessa um 4%. 

Söluskattur samkvæmt lögum nr. 10/1960 um söluskatt, með síðari viðaukum 

og breytingum er talinn með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í kafla Í í gjald- 
skrá þessari. Gjaldskrárliðirnir í kafla Í að undanskildum lið F 3 og liðum G 1-4, 
gilda frá og með 20. september 1970. Gjaldskrárliðirnir F 3 og liðirnir G 1—4 ásamt 
köflum H, II og IV, gilda frá og með 1. nóvember 1970 samkvæmt heimild Iðnaðar- 
ráðuneytisins hinn 1. febrúar 1971, 22. marz 1971 og 9. ágúst 1971. 

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 Hafnarfjarðar nr. 65 22. febrúar 1968. 

Iðnaðarráðuneytíið, 1. september 1971. 

Magnús Kjartansson.   
Jóhannes Guðfinnsson. 

Nr. 1983. . 21. september 1971. 

AUGLÝSING 

um að ákvæðum 1. mgr. 28. gr. laga nr. 47 2. maí 1968, nm vörumerki, 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 fenginni yfirlýsingu um gagnkvæma réttarvernd, að 
ákvæðum 1. mgr. 28. gr. nefndra laga varðandi skyldu erlendra aðila, sem sækja 
um. að skrásetja vörumerki hér á landi, til að leggja fram vottorð um samsvarandi 
skrásetningu Í heimalandi sínu, skuli ekki beitt gagnvart þegnum Svíþjóðar. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. september 1971. 

Magnús Kjartansson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Styrktarfélag og Styrktarsjóð Tón- 
skóla Sigursveins D. Kristinssonar, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af 
dómsmálaráðherra 14. september 1971. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Styrktarfélag og Styrktarsjóð Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar. 

1. gr. 
Félagið heitir Styrktarfélag Tónskólans og sjóðurinn Styrktarsjóður Tónskól- 

ans. Hvortveggja með heimili og varnarþing í Reykjavík. 

2. gr. 
Þeir einstaklingar, stofnanir og félög, sem veita skólanum árlegan stuðning 

með fjárframlögum, mynda félagsskap til eflingar starfsemi skólans, er heitir Styrkt- 
arfélag Tónskólans. 

3. gr. 
Af fjárframlögum styrktarfélaga skal mynda sérstakan sjóð, er nefnist Stvrkt- 

arsjóður Tónskólans. — Sjóðurinn er eign skólans. Stjórn skólans skal hafa stjórn 
sjóðsins með höndum, og ráðstafar sjóðnum eftir þörfum skólans hverju sinni og 
í hans þágu. Sjóðinn skal ávaxta í viðurkenndum lánastofnunum, bankavaxta- 

bréfum eða fasteignum. 

  

4. gr. 
Reikningar sjóðsins skulu fylgja reikningum skólans og vera háðir sömu 

ákvæðum og þeir um reikningshald og endurskoðun. 

5. gr. 
Félagar í Styrktarfélagi Tónskólans eru þeir, sem með árlegum framlögum, 

ákveðnum á aðalfundi félagsins ár hvert, leggja fram fé til Styrktarsjóðs Tónskól- 
ans. — Félag eða stofnun, sem styrkir skólann með slíkum fjárframlögum telst einn 
meðlimur í Styrktarfélaginu og hefur rétt til eins fulltrúa á fundum bess. — Ef 
fulltrúi frá stofnun eða félagssamtökum er einnig persónulegur styrktarfélasi, hefur 
hann Þó aldrei nema eitt atkvæði á fundum þess. — Umsókn um þátttöku í Styrktar- 

félagi Tónskólans skal senda stjórn Styrktarfélagsins mánuði fyrir aðalfund þess. 

6. gr. 
Stjórn Styrktarfélags Tónskólans skal kosin á aðalfundi félagsins, sbr. 10. gr. 

Skipulagsskrár Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar, og er hún jafnframt stjórn 
skólans. 

7. gr. 

Aðalfundur Styrktarfélags Tónskólans skal haldinn fyrir lok september ár hvert, 
og skulu þar afgreidd eftirfarandi málefni: 
a) Greinargerð skólastjóra Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar um rekstur skól- 

ans á liðnu ári. 
b) Lagðir fram endurskoðaðir teikningar skólans og Styrktarsjóðs Tónskólans, 

fyrir síðasta reikningsár, og samþykktir. 
c) Ákveðin upphæð árgjalds til Styrktarsjóðs Tónskólans fyrir næsta ár.
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d) Kosin stjórn Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar, skv. skipulagsskrá fyrir 
skólann, 10. gr., en sú stjórn er jafnframt stjórn Styrktarsjóðs Tónskólans og 
Styrktarfélags Tónskólans. Þá skulu og kosnir endurskoðendur samkv. fyrr- 
greindri skipulagsskrá skólans. 

Aðalfundur skal boðaður bréflega með viku fyrirvara. Aðrir fundir Styrktar- 
félagsins skulu boðaðir með 3ja dasa fyrirvara bréflega eða með auglýsingu. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 
Þannig samþykkt á aðalfundi Styrktarfélags Tónskólans hinn 29. nóv. 1970. 

Í stjórn Styrktarfélags- og Slyrklarsjóðs Tónskólans 

Sigursveinn D. Kristinsson. Hallgrímur Jakobsson. Guðni Guðnason. 

Nr. 196. 15. september 1971. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Tónskóla Sigursveins D. Kristins- 
son, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra, 15. september 

1971. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Tónskóla Sigursveins Ð. Kristinssonar. 

1. gr. 
Skólinn er stofnaður að frumkvæði Styrktarfélags Tónskólans, er starfar samkv. 

sérslakri staðfestri skipulagsskrá. 

2. gr. 
Skólinn er sjálfseignarstofnun og heitir Tónskó 

með heimili og varnarþing í Reykjavík. 
H Sigursveins D. Kristinssonar, 

3. gr. 
Skólinn skal fullnægja ákvæðum laga nr. 12/1963 um fjárhagslegan stuðning 

við tónlistarskóla. 
4, gr. 

Markmið skólans er að efla almenna músikþekkingu þjóðarinnar ekki sízt meðal 
þess fólks, sem aðeins getur varið takmörkuðum tómstundum til þess að iðka 

músik og auka þekkingu sína á því sviði. 

5. gr. 
Markmiði sínu hvggst skólinn ná með því að starfa samkv. 1. gr. laga nr. 

12/1983 svo og því að 
a) að halda uppi kennslu fyrir námsflokka í ýmsum greinum tónlistar, þar sem 

börnum jafnt sem fullorðnum gefst kostur á að stunda músiknám í tómstund- 

um eftir því, sem aðstæður leyfa. — Reynt verði að ná samvinnu við barnaskóla 

og aðrar uppeldisstofnanir um slík námskeið. 

b) að leggja sérstaka áherzlu á að kenna á alþýðleg hljóðfæri. Til þess að auðvelda 
börnum aðgang að námi í skólanum verði, eftir því, sem aðstæður leyfa, keypt 
til skólans létt hljóðfæri, sem svo verði lánuð nemendum fyrstu námsárin. 

Þá verði einnig leitast við að létta börnum í úthverfum borgarinnar aðgang að 
námi í skólanum með því að skipuleggja kennslu fyrir byrjendur í þeim út- 
hverfum, þar sem þátttaka og aðrar aðstæður eru fyrir hendi. 
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6. gr. 

Starfsemi skólans er frá 1. okt—-30. apríl a. m. k. ár hvert. Leyfi yfir starfstíma 

skólans skulu vera hin sömu og í framhaldsskólum landsins. 

7. gr. 

Ekki er krafizt inntökuprófs við upptöku í skólann, en skólinn áskilur sér rétt 

til þess að synja nemanda um skólavist, ef kennari og skólastjóri telja hann óhæfan 

til námsins. 
8. gr. 

Nemendum er skylt að taka þátt í tónleikum skólans eftir fyrirmælum skóla- 

stjóra. — Að öðru leyti er þeim óheimilt að koma fram opinberlega án hans leyfis. 

9. gr. 
Fjárhagsgrundvöllur skólans er byggður á eftirfarandi: 

a) Rekstrarstyrkur ríkissjóðs skv. lögum nr. 12/1963. 
b) Rekstrarstyrkur borgarsjóðs Reykjavíkur. 

ce) Námsgjöld nemenda skólans. 
d) Framlög Styrktarsjóðs Tónskólans. 
e) Gjafir og styrkir, sem skólanum áskotnasl. 

10. gr. 

Stjórn skólans skipa: Þrír menn og þrír til vara kosnir á aðalfundi Styrktarfélags 

Tónskólans til Sja ára í senn. Af þeim ganga úr stjórn ár hvert Í aðalmaður og Í 

varamaður, eftir hlutkesti 2 fyrstu árin, en síðan eftir starfsaldri. Endurkosning er 

heimil. 
Einn fulltrúi frá kennarafélagi Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar tilnefnd- 

ur til 1 árs í senn, enda sé hann meðlimur Styrktarfélags Tónskólans. 

Einn fulltrúi frá nemendafélasi skólans tilnefndur til 1 árs í senn, enda sé 

hann meðlimur Styrktarfélags Tónskólans. 
Einn fulltrúi frá nemendafélagi skólans tilnefndur til 1 árs í senn, enda sé hann 

meðlimur Styrktarfélags Tónskólans. 
Stjórnin kýs sér sjálf formann og skiptir að öðru leyti með sér verkum. Vara- 

maður tekur sæti í stjórninni í forföllum aðalmanns. Boða skal varamenn á alla 

stjórnarfundi. 

Kosnir skulu á aðalfundi tveir endurskoðendur fyrir reikninga skólans. 

11. gr. 
Stjórnin ræður skólastjóra, en hann ræður síðan kennara skólans í samráði 

við stjórnina. — Skólastjóra má ráða úr hópi stjórnarinnar. Skólastjóri er jafn- 
framt framkvæmdastjóri skólans. Hann ræður auk þeirra annað starfsfólk stofn- 
unarinnar Í samráði við stjórnina. Hann sér um reikningshald fyrir skólann. —- 

Stjórnin heldur fundi, er formaður eða skólastjóri telja þess þörf. Eigi síðar en 

15. sept. ár hvert skal leggja fyrir stjórnarfund skýrslu um starfsemi skólans á 
liðnu starfsári svo og endurskoðaða reikninga skólans fyrir s. 1. reikningsár. Skýrsl- 
ur þessar og reikninga skal síðan leggja fyrir aðalfund Styrktarfélags Tónskólans. 

Þegar stjórnarformanni hefur borizt tilkynning um kosningu nýrrar stjórnar 
boðar hann hina nýkjörnu stjórn á fund og gengst fyrir kosningu formanns. 

12. gr. 
Reikningsár skólans er almanaksárið og skulu endurskoðendur hafa lokið endur- 

skoðun reikninganna fyrir lok maí ár hvert. — Auk þess getur stjórnin falið löggiltum 

endurskoðanda endurskoðun teikninganna, eftir því. sem hún ákveður hverju sinni.
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13. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á þessari skipulagsskrá. 

14. gr. 
Skipulagsskrá þessi þannig samþykkt á aðalfundi Styrktarfélags Tónskólans 

hinn 29. nóvember 1970. 

Nr. 196. 17. september 1971. 

SAMNINGUR 

milli Læknafélags Íslands og menntamálaráðuneytisins 

um gjald fyrir heilsuvernd í skólum. 

1. gr. 
Greiðsla til lækna, er annast heilsuvernd í skólum samkvæmt reglugerð nr. 214 

frá 22. janúar 1958, um heilsuvernd í skólum, með áorðnum breytingum (nr. 196/ 
1965 og nr. 284/1966), skal vera sem hér segir, miðað við skólaár: 

1. Fyrir hvern nemanda í barnaskóla ................ kr. 98.50 
2. Fyrir hvern nemanda í gagnfræðaskóla og í öðrum 

framhaldsskólum .................. 200... — 18.80 

2. gr. 
Ofangreindar gjaldfjárhæðir eru grunngreiðslur, og skulu þær sæta vísitölu- 

breytingum eftir sömu reglum og laun ríkisstarfsmanna. Á launin greiðist 7% orlof. 

3. gr. 
Ferðakostnaður héraðslækna vegna skólaskoðunar greiðist í samræmi við á- 

kvæði gildandi samnings milli Læknafélags Íslands og Tryggingastofnunar ríkisins 
um greiðslur ferðakostnaðar í læknisvitjunum. 

4. gr. 
Samningur þessi kemur í stað samnings aðila um sama efni, dags. 31. desem- 

ber 1969 (nr. 335/1969). 

Samningurinn gildir frá 1. janúar 1971 að telja, þar til annar hvor samningsaðila 
segir honum upp með a. m. k. þriggja mánaða fyrirvara miðað við 1. september 
ér hvert. 

Reykjavík, 17. september 1971. 

F. h. Læknafélags Íslands, F. h. menntamálaráðuneytisins, 

Brynleifur H. Steingrímsson, Torfi Ásgeirsson. 
form. kjaranefndar L.. Í. Árni Gunnarsson.



21. september 1971. 363 Nr. 197. 

ERINDISBRÉF 

héraðsdýralækna. 

1. gr. 
Héraðsdýralæknar skulu hver í sínu umdæmi vinna að bættu heilsufari hús- 

dýra og aukinni arðsemi þeirra. Með starfi sínu skulu þeir leitast við að girða fyrir 
hættur, sem stafað geta af sjúkum dýrum og neyzlu spilltra eða mengaðra búfjár- 
afurða. Þeir skulu sinna störfum sínum af árvekni og fyllstu samvizkusemi. 

2. gr. 
Héraðsdýralæknar skulu hafa vakandi auga með smitsjúkdómum búfjár, sem upp 

kunna að koma í umdæminu, og gera yfirdýralækni viðvart strax og þeirra verður 
vart. Þeir skulu hafa með höndum eftirlit með smitsjúkdómum búfjár í umdæminu 
og gera skýrslu um þá í lok hvers mánaðar. Héraðsdýralæknar annast í samráði við 
yfirdýralækni þær opinberar framkvæmdir, sem nauðsynlegar eru til að stöðva út- 

breiðslu sjúkdóma búfjár eða uppræta þá, eftir því sem lög og reglur mæla fyrir um. 
Læknisaðgerðir á dýrum höldnum smitsjúkdómum, sem og aðgerðir til að greina 

þá skulu héraðsdýralæknar framkvæma eða segja fyrir um og stjórna. 

3. gr. 
Héraðsdýralæknar annast heilbrigðiseftirlit með sláturpeningi og sláturafurðum, 

hver í sínu umdæmi, eftir því sem aðstæður leyfa og lög og reglur segja fyrir um. 
Þeir skulu stjórna og fylgjast með öðrum aðilum, sem hafa heilbrigðiseftirlit slátur- 
fjár með höndum. Enn fremur skulu héraðsdýralæknar hafa vakandi eftirlit með 
útbúnaði, vinnubrögðum og þrifnaði í sláturhúsum, kjötvinnslustöðvum, meðferð og 
geymslu sláturafurða, flutningi á sláturafurðum o. s. frv., eins og lög og reglur 
segja fyrir um. 

4. gr. 
Héraðsdýralæknar skulu með fræðslu og leiðbeiningum og á annan hátt leitast 

við að bæta þrifnað og hollustuhætti hjá þeim, sem framleiða sölumjólk. Árlega skulu 
þeir heimsækja mjólkurframleiðendur og líta eftir heilbrigði nautgripa, hirðingu 
þeirra og fóðrun. Enn fremur skulu þeir líta eftir þrifnaði í fjósum, mjólkurhúsum 
og búnaði öllum, sem að mjólkurframleiðslu lýtur. Héraðsdýralæknir skal afhenda 
umráðamönnum vottorð um eftirlit þetta, er gildi sem heimild til framleiðslu sölu- 
mjólkur, ef fært þykir. Þar sem mjólkurbú eru í umdæmi, skal dýralæknir fylgjast 
eftir föngum með þrifnaði, vinnubrögðum, hollustuháttum o. s. frv. 

5. gr. 
Héraðsdýralæknar skulu daglega halda bækur um læknisaðgerðir, sjúkdóma og 

heilsufar búfjár, hver í sínu umdæmi. Þeir skulu halda saman öllum embættis- 

bréfum og skeytum, sem þeim kunna að berast. Enn fremur afritum af embættis- 
bréfum og skýrslum, sem þeir senda frá sér. 

Lögbirtingablaði og Stjórnartíðindum skulu þeir halda til haga sem og öðrum 
opinberum skýrslum og gögnum, sem embættinu kunna að berast, og skila öllu í 
góðu ástandi í hendur eftirmanna sinna. Það sem á kann að skorta, er þeim skylt 
að útvega á sinn kostnað. 

6. gr. 
Héraðsdýralæknar skulu gera skýrslur um búfjársjúkdóma í umdæminu, læknis- 

aðgerðir og störf sín. Skýrslur skulu gerðar á eyðublöð, sem yfirdýralæknir lætur 
B 48
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af hendi. Öll gögn til skýrslugerðar og skýrslugerðina sjálfa skulu héraðsdýra- 
læknar vanda svo sem kostur er. Skýrslur skulu gerðar í tvíriti, skal senda yfirdýra- 
lækni annað en embætti héraðsdýralæknis varðveita hitt. Skýrslur þær, sem hér um 
ræðir, eru eftirfarandi: 

Mánaðarskýrslur um næma búfjársjúkdóma. 
Yfirlitsskýrslur um skoðun á mjólkurkúm og fjósum. 
Skýrslur um kjötskoðun. 
Yfirlitsskýrslur um sauðfjárbaðanir (þar sem eftirlit er í höndum héraðsdýra- 
lækna). 

Yfirlitsskýrslur um bólusetningu gegn garnaveiki. 
Skýrslur um útflutning hrossa. 
Ársskýsla um sjúkdóma og heilsufar búfjár. 

A
 

N
I
 

Yfirdýralækni er heimilt að krefja héraðsdýralækna um fleiri skýrslur en hér 
eru taldar, ef ástæða og tilefni þykir til. 

Yfirlitsskýrslur um heilsufar, sjúkdóma og læknisaðgerðir skulu berast yfirdýra- 
lækni ár hvert fyrir 15. febrúar. 

7. gr. 
Héraðsdýralæknar stunda almennar lækningar á dýrum, hver í sínu umdæmi, 

og annast sölu og dreifingu lyfja fyrir dýr, samkvæmt gildandi lögum og reglum um 
sölu lyfja. Þeir eru skyldir til að gegna aðkallandi sjúkravitjunum, þegar þess er 
leitað, nema þeir séu sjálfir sjúkir eða hindraðir af öðrum meira aðkallandi embætt- 
isstörfum. Héraðsdýralæknum er skylt að gegna dýralæknisstörfum í nágrannaum- 
dæmi, þar sem ekki er starfandi dýralæknir eða önnur nauðsyn krefur, ef ráð- 
herra kveður svo á. 

Með þátttöku í læknaverði, eða með samstarfi við nágrannalækni er héraðsdýra- 
lækni heimilt að undanþiggja sig segningarskyldu á nánar tilteknum tímum, að 
fengnu samþykki yfirdýralæknis. 

8. gr. 
Héraðsdýralæknar skulu jafnan sjá til þess, að sem auðveldast sé að komast 

að því, hvar þeir eru staddir fyrir þá, sem þurfa að leita þeirra í brýnum læknis- 
erindum. Ef tveir eða fleiri vitja héraðsdýralæknis á sama tíma, metur hann að 
fengnum upplýsingum hver nauðsyn kallar í hverju tilfelli og gegnir fyrst því er- 
indinu, sem minnsta bið þolir að hans dómi. 

Héraðsdýralækni er ekki skylt að vitja sjúklings, sem annar dýralæknir hefur 
stundað, nema eftir ósk þess læknis eða í brýnni nauðsyn. 

Héraðsdýralækni er heimilt að auglýsa, að beðið skuli um sjúkravitjanir eigi 
síðar en kl. 16.00 síðdegis. Þeir, sem óska sjúkravitjunar eftir þann tíma, eiga eigi 
heimtingu á henni fyrr en næsta dag, nema í aðkallandi nauðsyn. 

Nú er héraðsdýralæknis vitjað úr öðru umdæmi af mjög brýnni og aðkallandi 
nauðsyn vegna þess að hægara er að ná til hans en hlutaðeigandi héraðsdýralæknis, 
og er honum þá skylt að sinna vitjun. 

9. gr. 
Héraðsdýralæknir hefur samráð við yfirdýralækni um það, hvenær hann tekur 

sér lögmætt orlof. Nú forfallast héraðsdýralæknir á einhvern hátt um stundarsakir, 
og skal hann þá sjá héraðinu fyrir viðunandi dýralæknisþjónustu á meðan, ef unnt 
er, og tilkynna yfirdýralækni forföllin. 

Héraðsdýralæknir, sem óskar eftir að víkja úr umdæmi sínu, án þess að um lög- 
mætt orlof sé að ræða, skal leita samþykkis yfirdýralæknis með rúmum fyrirvara. 
Skal héraðsdýralæknir sinna starfi, unz tekizt hefur að sjá umdæminu fyrir við- 
hlítandi læknisþjónustu að mati yfirdýralæknis.
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Héraðsdýralæknir má ekki án leyfis yfirdýralæknis vera fjarverandi úr um- 
dæmi sínu lengur en 2 sólarhringa í senn, nema í embættiserindum. 

10. gr. 
Héraðsdýralæknar skulu hver í sínu héraði annast sölu lyfja fyrir dýr, sam- 

kvæmt lögum og reglum um sölu lyfja. Lyfjaverðið fer eftir ákvæðum lyfjaverðskrár. 
Áhöldum sínum og útbúnaði skal héraðsdýralæknir halda vel við, svo að jafnan 

sé í nothæfu ástandi. Sama máli gegnir um áhöld og gögn ýmiss konar, sem embætt- 
inu kunna að fylgja, en eru í eign ríkisins. 

11. gr. 
Héraðsdýralækni er heimilt á sinn kostnað og sína ábyrgð að ráða sér aðstoðar- 

dýralækni eða dýralæknanema til að gegna störfum með sér, enda komi til sam- 

þykki yfirdýralæknis. 
Héraðsdýralækni er skylt að taka við skipun um að annast þjónustu í nágranna- 

umdæmi gegn hálfum launum, ef ráðherra mælir svo fyrir. 
Héraðsdýralækni er óheimilt, nema með sérstöku leyfi ráðherra og samþykki 

yfirdýralæknis, að takast á hendur önnur föst störf en þau, sem koma við embætti 

hans. 
Skylt er héraðsdýralækni, eftir beiðni yfirdýralæknis, að gegna eftirlitsstörf- 

um ýmiss konar, sem nauðsynlegt er að sinna Í umdæminu, t. d. varðandi sæðingar- 

stöðvar, einangrun innfluttra dýra og annað þess háttar, enda komi sérstök þóknun 
fyrir slík störf. 

Héraðsdýralæknar skulu taka greiðslu fyrir störf sín og ferðir samkvæmt gjald- 
skrá, sem landbúnaðarráðherra setur, að fengnum tillögum stéttarfélags dýralækna. 
Er þeim óheimilt að taka hærri greiðslur fyrir störf sín heldur en tilgreint er í gild- 

andi gjaldskrá á hverjum tíma. 

12. gr. 
Héraðsdýralæknar skulu hafa vakandi auga með því í starfi sínu, að dýr 

sæti ekki ómannúðlegri meðferð. Þeir skulu hvetja menn til að sýna dýrum nægr- 
gætni í hvívetna svo þau þjáist ekki að óþörfu. 

Sjálfir skulu þeir vera til fyrirmyndar í starfi sínu og umgengni við dýr. 

13. gr. 
Erindisbréf þetta er sett samkvæmt lögum um dýralækna nr. 31 frá 5. maí 1970 

og tekur gildi þegar í stað. 

Þetta birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Reykjavík, 21. september 1971. 

Páll A. Pálsson. 

yfirdýralæknir. 

Erindisbréf þetta staðfestist hér með. 

Í landbúnaðarráðuneytinu, 21. september 1971. 

Halldór E. Sigurðsson.
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AUGLÝSING 

um umferð í Kópavogi. 

Samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 40 frá 23. apríl 1968 er 
hér með felld niður auglýsing frá 12. janúar 1970 um einstefnuakstur á Skjólbraut. 

Jafnframt tilkynnist, að bæjarráð hefur ákveðið, í samræmi við skipulag, að 
loka Skjólbraut við Hafnarfjarðarveg. 

Bæjarfógetinn í Kópavogi, 11. október 1971. 

Sigurgeir Jónsson. 

Nr. 199. 14. október 1971. 
AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 hefur eftirfarandi 
verið ákveðið: 

1. Skeiðarvogur verður aðalbraut, þó þannig að umferð um hann víki fyrir umferð 
um Miklubraut, Suðurlandsbraut, Langholtsveg og Elliðavog. 

2. Stöðvunarskylda verður á Kambsvegi beggja vegna Hólsvegar. 
3. Stöðvunarskylda verður á Eiríksgötu beggja megin við Barónsstig. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 14. október 1971. 

Sigurjón Sigurðsson. 

Nr. 200. 19. október 1971. 
SAMÞYKKT 

um stjórn bæjarmála Ísafjarðarkaupstaðar. 

I. KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 
Bæjarstjórn Ísafjarðar skal skipuð 9 (níu) bæjarfulltrúum, kjörnum skv. lögum 

nr. 5/1962. 

2. gr. 
Bæjarstjórn er almennt í fyrirsvari fyrir Ísafjarðarkaupstað, og skal engu máli, 

er varðar sérstaklega hagsmuni bæjarins, til lykta ráðið án umsagnar bæjarstjórnar. 
Bæjarstjórn ber að gæta hagsmuna bæjarins í hvívetna og annast þau viðfangs- 

efni, sem henni eru fengin í lögum og reglugerðum, svo og málefni, sem henni eru 

fengin í samþykktum, er hún hefur sett eða á henni kunna að hvíla að öðru leyti. 
Meginverkefni hennar eru þessi:
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A. Bæjarstjórn fer með yfirstjórn á fjárreiðum bæjarins. 
1) Hún skal fyrir lok desembermánaðar ár hvert gera áætlun um tekjur og 

gjöld bæjarins fyrir næsta reikningsár (almanaksár). Í fjárhagsáætlun skal í megin- 
atriðum greina, hvernig fjárveiting til einstakra stofnana og framkvæmda skuli hag- 
að, sbr. B. lið, og enn fremur hvernig áætlaðar tekjur skiptast. 

2) Hún skal hafa yfirumsjón með fjárstjórn bæjarins, með því að tekjur skuli 
innheimtar og greiðslur inntar af hendi í samræmi við það, sem ákveðið er í fjár- 
hagsáætlun. Eigi má greiða fé úr bæjarsjóði nema heimild sé til þess í fjárhagsáætlun 
bæjarins og/eða bæjarstofnana, eða með annarri ákvörðun bæjarstjórnarinnar. Enn 
fremur að eignir bæjarins séu tryggilega varðveittar. 

3) Hún skal leggja fullnaðarúrskurð á ársreikninga bæjarins eigi síðar en 30. 
júní ár hvert. . 

B. Bæjarstjórn hefur yfirstjórn verklegra framkvæmda bæjarins. Í fjárhagsáætl- 
un kveður hún á um, hvernig verklegum framkvæmdum skuli hagað í meginatrið- 
um á fjárhagsárinu. Hún getur og gert heildaráætlanir um framkvæmd tiltekinna 
verkefna, er taka yfir lengri tíma, svo og um einstök verk eftir því, sem ástæða 
þykir til. 

C. Bæjarstjórn kýs bæjarstjóra, bæjarráð og aðrar nefndir eftir því sem segir 
í reglugerð þessari eða öðrum samþykktum, svo og endurskoðendur reikninga bæj- 
arins. Enn fremur skipar hún fasta starfsmenn skv. þeim reglum er um getur í 37. 
gr. og semur um laun þeirra. 

D. Bæjarstjórn setur reglur um stjórn bæjarmálefna og reglur um meðferð til- 
tekinna málefna bæjarins, ákveður lóðaleigur, gjaldskrá bæjarfyrirtækja, eftir því 
sem þörf krefur o. s. frv. 

II. KAFLI 

Fundarsköp bæjarstjórnar. 

3. gr. 
Á fyrsta fundi bæjarstjórnar í júnímánuði ár hvert kýs bæjarstjórn sér forseta, 

svo og Í. og 2. varaforseta, úr hópi bæjarfulltrúa til 1 árs í senn. Sá er réttkjörinn 
forseti, sem fengið hefur atkvæði meiri en helmings bæjarfulltrúa. Verði þeim at- 
kvæðafjölda ekki náð, skal kjósa að nýju, og skal þá kjósa um þá tvo, sem flest atkvæði 
fengu. 

Ef þrír eða fleiri, sem skyldi kjósa, hafa fengið jafnmörg atkvæði skal varpa 
hlutkesti um hverja tvo skyldi kjósa. Verður þá sá rétt kjörinn, sem fleiri atkvæði 
fær, þó að hann fái ekki helming atkvæða. Verði atkvæði jöfn, ræður hlutkesti. 

Aldursforseti gegnir forsetastörfum, unz kosinn hefur verið forseti. Ef enginn 
forseti er viðstaddur á fundi bæjarstjórnar, gegnir aldursforseti forsetastörfum, nema 
bæjarstjórn ákveði að kjósa sérstakan fundarstjóra í það skipti. 

Ef forseti deyr eða varaforseti, eða forfallast frá störfum bæjarstjórnar, áður 
en kjörtími þeirra er á enda, skal kjósa forseta í hans stað, fyrir þann tíma, sem eftir 
er kjörtímabils hans. 

4. gr. 
Forseti bæjarstjórnar stjórnar umræðum á fundum hennar. Hann sér um, að 

fundargerðir séu skipulega færðar í gerðabók og allar tillögur og ályktanir séu rétt 
og nákvæmlega bókaðar, svo og hverja afgreiðslu þær hljóta. 

Forseti sér um, að allt fari löglega og skipulega fram á fundum bæjarstjórnar. 
Hann úrskurðar um skilning á fundarsköpum, skv. samþykkt þessari, en skjóta má 
úrskurði hans undir úrlausn bæjarstjórnar, ef vafi leikur á um skilning fundarskapa.
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5. gr. 
Bæjarstjórn kýs tvo skrifara og tvo varaskrifara úr hópi bæjarfulltrúa til í árs 

í senn á sama fundi og forsetakosningar fara fram. Skrifarar skulu kosnir hlutfalls- 

kosningu. 
Skrifarar skulu telja saman atkvæði, þá er fram fara atkvæðagreiðslur í bæjar- 

stjórn. 

6. gr. 
Bæjarstjórn ræður sérstakan fundarritara utan bæjarstjórnar, sem sér um færslu 

gerðabókar og hafa skrifarar í samráði við forseta, eftirlit með því að rétt sé fært 

til bókar. 
Í gerðabók skal skráð, hvar og hvenær fundur sé haldinn, hverjir sitja fundinn, 

töluröð bæjarstjórnarfunda, svo og hver sé fundarritari, og einnig það, sem forseti 
vill láta til bókar færa, þótt ekki sé til getið í dagskrá fundarins. 

Í fundarlok skal lesa upp gerðabók, og skulu allir viðstaddir bæjarfulltrúar und- 
irrita hana. Hver fulltrúi, sem eigi er sammála hinum, á rétt á því, að ágreiningsálit 
hans verði ritað með fáum orðum í gerðabókina. 

7. gr. 
Bæjarstjórn heldur reglulega fundi, fyrsta og þriðja fimmtudag hvers mánaðar 

og skulu fundir að jafnaði hefjast kl. 20.00. Þó er bæjarstjórn heimilt að fella niður 
fundi í júlí og ágúst. 

Bæjarstjóri boðar fundi bæjarstjórnar. 
Aukafundi skal halda skv. ákvörðun bæjarstjóra, forseta bæjarstjórnar, eða ef 

3 bæjarfulltrúar, hið fæsta, æskja þess. 

8. gr. 
Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfundar. 
Á dagskrá skal taka: 
1. Fundargerðir bæjarráðs og annarra lögmætra nefnda, sem þurfa kunna stað- 

festingar bæjarstjórnar á ályktunum sinum. 
2. Hvert það mál, sem fellur undir verksvið bæjarstjórnar skv. 2. gr. sbr. og 10 gr. 

laga nr. 58/1961, enda sé þess óskað af bæjarstjóra, bæjarráði, lögmætri nefnd eða 
bæjarfulltrúa, að málið sé á dagskrá tekið. 

3. Lögmætar kosningar nefnda og starfsmanna, svo og hvert það málefni annað, 
sem bæjarstjórn á um að fjalla að lögum. 

Sá, sem óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnar, skal tilkynna það bæjar- 
stjóra skriflega með tillögu, fyrirspurn eða stuttri greinargerð, eigi síðar en kl. 12.00 
þriðjudag næstan fyrir bæjarstjórnarfund. 

Bæjarstjóri skal í síðasta lagi kl. 19.00 tveimur dögum fyrir boðaðan bæjarstjórn- 
arfund, hafa sent öllum bæjarfulltrúum og a. m. k. jafnmörgum varabæjarfulltrú- 
um dagskrá næsta bæjarstjórnarfundar. 

Í dagskrá skal tilgreina fundarstað og tíma, þær fundargerðir, sem fyrir fundi 
liggja, tillögur sem fram hafa komið, og gera í stuttu máli grein fyrir þeim málum 
öðrum, sem um skal fjallað. Fylgja skulu eftirrit fundargerða, tillagna, afrit af skýrsl- 
um og athugasemdir endurskoðenda svo og annarra gagna, sem geta til upplýsinga 
orðið um málefni á dagskrá. 

Ef ákveðinn verður aukafundur, skv. 3. mgr. 7. gr., skal að jafnaði til hans boðað 
með dagskrá, sem send verði bæjarfulltrúum og varafulltrúum með 24 klst. fyrir- 
vara. 

Heimilt er þó að boða aukafund með styttri fyrirvara, ef aðkallandi mál bíður 
afgreiðslu, enda sé þess getið með fundarboðun, hvaða mál sé á dagskrá.
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Mál skulu afgreidd í þeirri röð, sem dagskrá segir, nema að bæjarstjórn ákveði 

að önnur röð skuli höfð. 
Heimilt er að taka mál á dagskrá, þótt ekki sé þess getið í fundarboði, enda sam- 

þykki ?% viðstaddra bæjarfulltrúa þau afbrigði. 

9. gr. 
Dagskrá bæjarstjórnarfunda skal auglýsa a. m. k. á fimm stöðum víðs vegar um 

bæinn. 

10. gr. 
Bæjarstjórnarfundi skal halda í heyranda hljóði. Bæjarstjórn getur þó ákveðið 

að ræða einstök mál fyrir luktum dyrum, t. d. einkamál manna eða mál, sem æski- 

legt er vegna hagsmuna bæjarins, að rædd séu fyrir luktum dyrum. 
Ef tillaga kemur fram um það, að mál skuli rætt fyrir luktum dyrum, skal úr 

því skorið með atkvæðagreiðslu án umræðna. 
Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður fyrir luktum dyrum. 
Ef áheyrandi á bæjarstjórnarfundi raskar fundarfriði, getur forseti látið vísa 

honum út. 

11. gr. 
Bæjarstjórn getur enga bindandi ályktun gert, nema meira en helmingur bæjar- 

fulltrúa sé viðstaddur á fundi. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála, 

nema annað sé sérstaklega áskilið í samþykkt þessari. 
Bæjarstjóri og hver bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu, viðaukatil- 

lögu, frestunartillögu eða frávísunartillögu við hvert það mál, sem til umræðu er, og 
bæjarstjórn á úrskurðarvald um. Skulu slíkar tillögur vera skriflegar. 

Ef jafnmörg atkvæði eru með máli og á móti, fellur það, nema við kosningu, 

þá ræður hlutkesti. 
Mál má afgreiða með því að samþykkja það eða fella, vísa því frá með einfaldri 

eða rökstuddri dagskrá, vísa því til afgreiðslu bæjarstjóra, nefnda, eða með því að 
fresta því. 

Forseti sker úr því hvernig atkvæðagreiðslu um tillögur skuli hagað. 

12. gr. 
Bæjarstjórn afgreiðir mál við eina umræðu, nema hina árlegu fjárhagsáætlun, 

ársreikninga og reglugerðir, sem hljóta skulu staðfestingar ráðherra. 
Um þessi mál skulu fara fram tvær umræður og líða ein vika hið skemmsta á 

milli umræðna. 

13. gr. 
Atkvæðagreiðsla fer fram þannig, að bæjarfulltrúi réttir upp hönd. 
Nafnakall skal viðhafa, ef forseti ákveður, bæjarstjóri óskar eða tveir bæjar- 

fulltrúar hið fæsta. 
Við nafnakall er bæjarfulltrúa skylt að greiða atkvæði, nema hann færi rök fyrir 

undanfærslu sinni, er forseti metur gilda. 
Ef bæjarfulltrúi vill ekki una úrskurði forseta, má hann skjóta úrskurðinum til 

bæjarstjórnar, sem sker úr án umræðna. 

14. gr. 
Hver bæjarfulltrúi, sem vill taka til máls á bæjarstjórnarfundi, skal óska heim- 

ildar forseta. 
Að jafnaði skulu bæjarfulltrúar taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt 

sér hljóðs. Heimilt er að víkja frá þessu, ef um er að ræða bæjarstjóra eða framsögu-
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menn svo og bæjarfulltrúa, sem gera vill stutta athugasemd eða leiðrétta ummæli um 
sjálfan hann. 

Ef tveir eða fleiri kveða sér hljóðs samtímis, ákveður forseti í hvaða röð þeir 
tala. Bæjarfulltrúi skal standa við sæti sitt þá hann talar, nema forseti ákveði, að 
hann skuli flytja ræðu sína úr ræðustóli. 

Bæjarstjórn getur heimilað, ef % bæjarfulltrúa samþykkja, að maður utan bæj- 
arstjórnar megi tala á bæjarstjórnarfundum, en skylt skal honum þá að gæta í hví- 
vetna fundarskapa. 

15. gr. 
Framsögumaður eða flutningsmaður tillögu má tala þrisvar við hverja umræðu 

máls, en aðrir bæjarfulltrúar tvisvar. Bæjarfulltrúa er þó heimilt að taka oftar til 
máls til að bera af sér ámæli eða gera stutta athugasemd. 

Bæjarstjóri, sem ekki er jafnframt bæjarfulltrúi, skal hafa málfrelsi á bæjar- 
stjórnarfundum til jafns við bæjarfulltrúa. 

Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. 
Ekki má lesa upp prentað mál á bæjarstjórnarfundum, nema forseti leyfi. 

16. gr. 
Ef forseti telur umræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt til, að umræðu- 

tími hvers bæjarfulltrúa megi ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd eða umræð- 
um hætt. 

Þá getur forseti hvenær sem er, lagt til að umræðu skuli lokið á ákveðnum tíma. 
Ekki má þó takmarka umræðu svo, að hún standi skemur en tvo tíma, meðan nokk- 
ur bæjarfulltrúi kveður sér hljóðs. 

Bæjarstjórn afgreiðir tillögur forseta, sbr. 1. og 2. mgr., umræðulaust. 
Hver bæjarfulltrúi getur borið fram slíka tillögu og skal hún einnig afgreidd 

umræðulaust. 
Ákvæði um takmörkun á ræðutíma eiga ekki við, þegar fjallað er um frum- 

varp að fjárhagsáætlun. 

17. gr. 
Skylt er bæjarfulltrúa að lúta valdi forseta í hvívetna, er að því lýtur, að gætt 

sé góðrar reglu. 
Ef bæjarfulltrúi ber aðra menn brigzlum eða víkur verulega frá umræðuefninu, 

skal forseti víta hann. Ef bæjarfulltrúi er víttur tvisvar á sama fundi, getur forseti 
lagt til við bæjarstjórn, að hann verði sviptur málfrelsi, það sem eftir er fundar. 
Skal sú tillaga afgreidd umræðulaust. 

Ef bæjarfulltrúi hlýðnast ekki úrskurði bæjarstjórnar eða almenn óregla kem- 
ur upp á fundi, skal forseti gera hlé um stundarsakir, eða ef nauðsyn krefur, fresta 
eða slíta fundi. 

18. gr. 
Bæjarstjórn getur ákveðið, að allar umræður í bæjarstjórn skuli skrásettar. Má 

þá ekkert niður fella, sem fram hefur komið á fundi bæjarstjórnar og handrit af um- 
ræðum bera með sér. Engar breytingar má gera, nema leiðrétta þurfi auðsæjar og 
sannanlegar villur. 

Bæjarstjórn getur einnig ákveðið, að umræðurnar skuli gefnar út á prenti, ásamt 
því sem fest hefur verið í gerðabækur, svo og önnur skjöl, eftir því sem nauðsyn- 
legt kann að þykja. 

Ef bæjarstjórn ákveður slíka útgáfu, skal hún jafnframt kjósa nefnd tveggja 
bæjarfulltrúa til að hafa umsjón með útgáfunni. 

Þá getur bæjarstjórn ákveðið, að bæjarstjórnarfundir skuli teknir á segulband, 
til geymslu einhvern ákveðinn tíma.
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Eftir hvern bæjarstjórnarfund, þar sem umræður hafa verið skrásettar sam- 

kvæmt framanrituðu, skal öllum bæjarfulltrúum sent eftirrit af fundargerð ásamt 

fylgiskjölum hennar. 

III. KAFLI 

Réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

19. gr. 
Hverjum bæjarfulltrúa er skylt að sækja fundi bæjarstjórnar nema lögleg for- 

föll hamli. 
Hverjum bæjarfulltrúa er skylt að sækja fundi bæjarstjórnar nema lögleg for- 

föll hamli. 
Honum er skylt að taka að sér störf, sem bæjarstjórn felur honum, t. d. forseta- 

störf, setu í bæjarráði eða öðrum nefndum o. s. frv. 
Sá, sem hefur verið forseti bæjarstjórnar, setið í bæjarráði eða öðrum nefndum, 

getur þó skorazt undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 
Bæjarfulltrúum er skylt að koma prúðmannlega fram á bæjarstjórnarfundum. 

Gæta þagnarskyldu um einkamál og hagi einstaklinga og félaga, sem þeir kynnu að 

fá vitneskju um sem bæjarfulltrúar. 
Þá er þeim og skylt að gæta hagsmuna og velferðar bæjarins út á við sem inn 

á við, eftir sinni beztu getu, vinna og stuðla að friðsamlegri lausn deilumála, sem 
upp kunna að koma milli bæjarstjórnarfulltrúa og hafa í huga, að heill bæjarfélags- 
ins er ofar þrasi og togstreitu stjórnmálanna. 

20. gr. 
Bæjarfulltrúum er heimilt að kynna sér bækur, skjöl og bréf bæjarins og stofn- 

ana hans. 

21. gr. 
Hver bæjarstjórnarfulltrúi á rétt á tiltekinni þóknun fyrir störf sín í bæjarstjórn, 

skv. ákvörðun hennar. 

22. gr. 
Ef bæjarfulltrúi, kosinn í nefnd eða til annarra starfa, forfallast um stundar- 

sakir vegna veikinda eða af öðrum ástæðum, á hann rétt á að tilnefna mann af sama 
lista og hann var kjörinn, til að taka sæti hans á meðan, enda hafi varafulltrúi ekki 

verið kosinn. 
Hafi hann engan tilnefnt, fer um varamenn, skv. 2. og 3. mgr. 20. gr. sveitar- 

stjórnarlaga. 

23. gr. 
Bæjarstjórn getur veitt bæjarfulltrúa, sem þess óskar, lausn frá bæjarfulltrúa- 

starfi. 

IV. KAFLI 

Bæjarráð. 

j 24. gr. 
Á fyrsta fundi bæjarstjórnar í júní ár hvert, skal kjósa þrjá menn í bæjarráð og 

þrjá til vara, hlutfallskosningu. Kosning bæjarráðs gildir unz nýtt bæjarráð hefur 
verið kjörið. Bæjarstjóri skal sitja fundi bæjarráðs og stjórna þeim. 

Bæjarráð skal halda fund í viku hverri, að jafnaði á mánudegi. Aukafundi 
skal halda, ef bæjarstjóri ákveður það eða ef bæjarráðsmaður óskar þess. 

Bæjarráð getur ráðið fundarritara utan bæjarráðs. Í gerðabók skal greina frá 
því hvar fundur er haldinn og hvenær, tölur funda, hverjir sitja fundinn og hver sé 

B 49
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fundarritari. Þá skal greint frá framlögðum skjölum og efni þeirra í stuttu máli, svo 
og hverja afgreiðslu þau fá. 

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. 

25. gr. 
Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn Ísafjarðarkaupstaðar að 

því leyti, sem hún er ekki öðrum fengin, sky. lögum, reglugerðum eða sérstökum 
samþykktum bæjarstjórnar. 

Bæjarráð skal gera tillögur til bæjarstjórnar í þeim málum, sem fyrir bæjarráði 
liggja. 

Bæjarráð getur þó tekið lokaafgreiðslu í þeim málum, sem bæjarstjórn hefur 
vísað til þess til fullnaðarafgreiðslu. 

I 

26. gr. 
Bæjarráð hefur umsjón og stjórn á fjárhag bæjarins, undirbúning fjárhags- 

áætlana, tillögur til úrskurðar á reikningum bæjarins, samning skýrslu um eignir 
og skuldir bæjarins, svo og eftirlit með bókhaldi hans og innheimtu gjalda. Enn 
fremur stjórn og umsjón með vegamálum bæjarins, vinnuvélum bæjarins, holræsum, 
götum, vatnsveitu, vatnssölu og götulýsingu, lóða- og fasteignamálum, brunamálum, 
sjúkrahúss- og elliheimilismálum, barnaleikvöllum og dagheimili allt eftir nánari 
ákvörðun bæjarstjórnar og reglugerðum þar að lútandi. 

Í þeim tilvikum, að sérstökum nefndum bæjarstjórnarinnar er falið að hafa með 
höndum fyrrgreinda málaflokka, skal bæjarráð fjalla um fjárhagshlið málanna. 

Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn hvernig varið skuli fé til verklegra fram- 
kvæmda, að því leyti, sem slíkt er ekki fram tekið í fjárhagsáætlun. 

27. gr. 
Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, ef það eða bæjarstjóri 

óskar þess, þegar til umræðu eru þau málefni, sem störf þeirra snerta. 

V. KAFLI 

Um bæjarstjóra. 

28. gr. 
Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Ráðningartími hans skal að jafnaði vera hinn 

sami og kjörtímabil bæjarstjórnar. Heimilt er þó að ráða bæjarstjóra til lengri tíma. 
Ráðningarsamningur er uppsegjanlegur af beggja hálfu með sex mánaða fyrirvara. 
Á ráðningarkjörtímabilinu þarf uppsögn ráðningarsamnings tvær umræður í bæjar- 
stjórn. 

Nú næst ekki meirihluti í bæjarstjórn fyrir ráðningu bæjarstjóra, svo og að bæj- 
arstjóri er Í andstöðu við meirihluta bæjarstjórnar, getur þá ráðherra ákveðið, að 
bæjarstjórnarkosningar skuli fara fram á ný. 

29. gr. 
Bæjarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem bæjarstjórn gerir, 

og framkvæmd á málefnum bæjarins yfirleitt að því leyti, sem bæjarstjórn hefur ekki 
ákveðið annað um tiltekin mál. 

Skylt er bæjarstjóra að hafa ákveðinn daglegan viðtalstíma og sé hann aug- 
lýstur í skrifstofu bæjarins.
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30. gr. 

Bæjarstjóri á sæti á fundum bæjarstjórnar og bæjarráðs og hefur þar sömu réttindi 

og skyldur sem bæjarfulltrúar, nema annað sé sérstaklega fram tekið í þessari sam- 

þykkt. Hann á einnig sæti í fastanefndum. 

Ekki hefur hann atkvæðisrétt í bæjarstjórn, bæjarráði eða í fastanefndum, nema 

hann sé til þess kjörinn. 
Hann hefur óbundið málfrelsi og tillögurétt á fundum bæjarstjórnar, bæjarráðs 

og nefndum. 

3l. gr. 
Nú samþykkir bæjarstjórn ályktun, sem hefur verulegan kostnað í för með sér, 

sem ekki hefur verið gert ráð fyrir á gildandi fjárhagsáætlun og getur bæjarstjóri þá 
fellt slíka ályktun úr gildi um sinn, og skal þessi ákvörðun færð í gerðabókina. 

Um þetta skal hann svo fljótt sem verða má senda ráðuneytinu skýrslu, og leggur 
það úrskurð á málið. Bæjarstjóri skal senda bæjarstjórninni afrit af skýrslunni, svo 
að hún geti gert athugasemdir við hana, áður en hún fer til ráðuneytisins. 

32. gr. 
Útgjöld, sem ekki eru lögbundin, samningsbundin eða leiðir af fyrri samþykkt 

bæjarstjórnar, má ekki greiða, nema til komi samþykkt bæjarstjórnar. 
Ekkert gjald má greiða úr bæjarsjóði, nema bæjarstjóri ávísi því til greiðslu eða 

einhver sá, sem fengið hefur umboð bæjarráðs til slíks. 

33. gr. 
Bæjarstjóra er heimilt í samráði við bæjarráð að fela öðrum að gegna störfum 

sínum um skemmri tíma. Stendur sú ákvörðun óhögguð, nema bæjarráð ákveði aðra 
tilhögun. Ef um lengri forföll en tvo mánuði er að ræða, skal bæjarstjórn setja mann 

til að gegna starfi hans. 

VI. KAFLI 

Endurskoðendur. 

34. gr. 
Bæjarstjórn kýs endurskoðendur til eins árs í senn til að endurskoða reikninga 

bæjarins og fyrirtækja hans. 
Bæjarfulltrúar eru ekki kjörgengir til endurskoðunarstarfa. 
Um framkvæmd endurskoðunar fer eftir ákvæðum d. liðs HI. kafla laga nr. 

58/1961. 
Lokið skal endurskoðun eigi síðar en 30. júní ár hvert. 
Kjörnir endurskoðendur eiga rétt á þóknun fyrir starf sitt eftir ákvörðun bæj- 

arstjórnar. 

30. gr. 
Bæjarráði er heimilt að fela löggiltum endurskoðanda að endurskoða reikninga 

kaupstaðarins og fyrirtækja hans sbr. 26. gr. Jafnframt getur það falið honum að 
hafa eftirlit með endurskoðun ársreikninga og gæta þess, að kröfum í lögum og 
reglum um bókhald og endurskoðun sveitarfélaga sé fullnægt. Senda skal hann 
bæjarráði skýrslu um niðurstöður sínar áður en bæjarráð gerir tillögu um afgreiðslu 
ársreikninga til bæjarstjórnar.
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VII. KAFLI 

Nefndir. 

36. gr. 
Bæjarstjórn kýs hlutfallskosningu eftirtaldar nefndir og starfsmenn til að fara 

með tiltekin mál eftir því, sem lög mæla fyrir og samkvæmt sérstakri samþykkt 
bæjarstjórnar í júní ár hvert: 
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A. Til eins árs: 
Bygginganefnd, fjórir aðalmenn og fjórir til vara. 
Hafnarnefnd, fjórir aðalmenn og fjórir til vara. 
Rafveitustjórn, fimm aðalmenn og fimm til vara. 
Framfærslunefnd, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
Kjörskrárnefnd, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
Æskulýðsráð, fimm aðalmenn og finim til vara. 
Atvinnumálanefnd, fimm aðalmenn og fimm til vara. 
Barnaleikvallanefnd, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
Barnaheimilanefnd, þrir aðalmenn og þrír til vara. 
Endurskoðendur reikninga bæjarsjóðs, hafnarsjóðs, Fjórðungssjúkrahúss, 
vinnuvéla, vatnsveitu, Lífeyrissjóðs bæjarstarfsmanna, félagsheimilis, tveir aðal- 
menn og tveir til vara. 
Endurskoðendur reikninga Rafveitu Ísafjarðar, tveir aðalmenn og tveir til vara. 
Endurskoðendur Sjúkrasamlags Ísafjarðar, tveir aðalmenn og tveir til vara. 
Endurskoðendur Vallarsjóðs, einn aðalmaður og einn til vara. 
Kjörstjórnir við alþingis- og forsetakosningar: 
a) Yfirkjörstjórn kaupstaðarins, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
b) Undirkjörstjórnir, þrír aðalmenn og þrír til vara í hverri undirkjörstjórn. 
Kjörstjórnir við bæjarstjórnarkosningar: 
a) Yfirkjörstjórn, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
b) Undirkjörstjórnir, þrír aðalmenn og þrír til vara í hverri undirkjörstjórn. 
Stjórn Djúpbátsins h/f, tveir aðalmenn og tveir til vara. 
Stjórn Íþróttavallar, einn aðalmaður og einn til vara. 
Stjórn félagsheimilis, einn aðalmaður og einn til vara. 
Fulltrúa á sýslufund Norður-Ísafjarðarsýslu, er hafi ásamt sýslunefndinni, um- 
sjón með styrktarsjóði ekkna og barna þeirra Ísfirðinga, sem í sjó drukkna, þrír 
aðalmenn og þrír til vara. . 
Fulltrúa á aðalfund Íshúsfélags Ísfirðinga h/f, þrír aðalmenn og þrír til vara. 

„ Fulltrúa á aðalfund Togaraútgerðar Ísafjarðar h/f, þrír aðalmenn og þrir til 
vara. 

Fulltrúa á aðalfund Hraðfrystihússins h/f, Hnífsdal, þrír aðalmenn og þrír til 
vara. 

„ Fulltrúa á aðalfund Trésmiðjunnar h/f, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
„ Fulltrúa á fund Eigendafélags félagsheimilis, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
- Fóðurgæzlumenn, tveir aðalmenn og tveir til vara. 

B. Til fjögurra ára: 
Fræðsluráð, fimm aðalmenn og fimm til vara. 
Skólanefnd húsmæðraskólans, tveir aðalmenn og tveir til vara. 

Skólanefnd iðnskólans, tveir aðalmenn og tveir til vara. 
Skólanefnd héraðsgagnfræðaskólans Reykjanesi, einn aðalmaður og einn til 
vara. 
Menningarráð, fimm aðalmenn og fimm til vara. 
Stjórn Sjúkrasamlags Ísafjarðar, fjórir aðalmenn og fjórir til vara.
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7. Stjórn Fjórðungssjúkrahúss og elliheimilis, fimm aðalmenn og fimm til vara. 

8. Framtalsnefnd, fimm aðalmenn og fimm til vara. 
9. Heilbrigðisnefnd, þrír aðalmenn og þrír til vara. 

10. Barnaverndarnefnd, fimm aðalmenn og fimm til vara. 

11. Bókasafnsstjórn, fjórir aðalmenn og fjórir til vara. 
12. Brunamálanefnd, fimm aðalmenn og fimm til vara. 

13. Landbúnaðarnefnd, er jafnframt fari með fjallskil, þrír aðalmenn og þrír til 

vara. 
14. Áfengisvarnarnefnd, sex aðalmenn og sex til vara. 
15. Sjó- og verzlunardómur, sjö aðalmenn og sjö til vara. 
16. Sáttanefnd, tveir aðalmenn og tveir til vara. 
17. Náttúruverndarnefnd, tveir aðalmenn og tveir til vara. 

18. Fegrunar- og umhverfisverndarnefnd, fimm aðalmenn og fimm til vara. 

19. Byggðasafnsstjórn, einn aðalmaður og einn til vara. 
20. Millimatsnefnd, einn aðalmaður og einn til vara. 

91. Í fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands, einn aðalmaður og einn til vara. 

C. Aðrar nefndir skv. skrá. 
Nefndir, sem starfa á vegum bæjarstjórnar skulu kjósa sér formann. 

Formenn skulu sjá um, að nefndir séu boðaðar til fundar. 

Ef tveir nefndarmenn hið fæsta, óska eftir, að fundur sé haldinn í nefnd þeirri, 

sem þeir eiga setu Í, geta þeir farið fram á það við nefndarformann og skal hann þá 

boða nefndina saman til fundar svo fljótt sem auðið er. 
Einnig getur bæjarstjóri boðað, að fundir skuli haldnir í nefndum, ef honum 

þykir ástæða til, til að ræða ýmis bæjarmál. 

37. gr. 
Um skipan nefnda, valdsvið þeirra og verksvið fer eftir því, sem ákveðið er í 

lögum eða samþykktum bæjarstjórnar. Þar sem ekki er um slíkar reglur að ræða, 

setur bæjarstjórn sett þær. 
Ekki má framselja slíkri nefnd vald, sem bæjarstjórn er fengið að lögum. 
Þegar kjörtími nefnda er óákveðinn, skal litið svo á, að umboð nefndarmanna 

falli niður þegar kjörtími bæjarstjórnar er á enda, nema um sé að ræða nefnd, sem 

fengið hefur til úrlausnar ákveðið og afmarkað verkefni. Þá skal litið svo á, að 

starfi hennar ljúki fyrst, er verkefnið er til lykta leitt. 

38. gr. 
Allar nefndir bæjarstjórnar skulu færa gerðabækur um störf sín og skulu gerðir 

fastanefnda, svo og nefnda, sem bæjarstjórn setur í einstök mál, lagðar fyrir bæjar- 

stjórn til meðferðar og endanlegrar samþykktar eða synjunar. 

89. gr. 
Bygginganefnd skipa 4 menn auk bæjarstjóra, sem er sjálfkjörinn formaður 

nefndarinnar lögum samkvæmt. Tveir hinna kjörnu fulltrúa nefndarmanna skulu 

vera bæjarfulltrúar, en tveir utan bæjarstjórnar. 

Byggingafulltrúa er skylt að sitja fundi bygginganefndar. Bygginganefnd ann- 

ist byggingamálefni bæjarins samkvæmt fyrirmælum í lögum og samþykktum um 

þau mál. 

. 40. gr. 
Í hafnarnefnd er forseti bæjarstjórnar sjálfkjörinn formaður. Í nefndina eru 

kosnir tveir menn úr bæjarstjórn og tveir menn utan hennar og jafnmargir til 
vara valdir á sama hátt. Nefndin annast hafnarmálefni samkvæmt hafnalögum og
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hafnarreglugerð, sér um innheimtu hafnargjalda og reikninga hafnarsjóðs og hefur 
umsjón með störfum starfsmanna hafnarinnar. 

Bæjarstjóri er hafnarstjóri. 

41. gr. 
Framfærslunefnd er skipuð þrem mönnum og þrem til vara. Hún hefur á hendi 

stjórn framfærslumála og um störf nefndarinnar fer að framfærslulögum. 
Bæjarstjóri er framfærslufulltrúi. 

42. gr. 
Í kjörskrárnefnd skulu kosnir þrír bæjarfulltrúar og þrír til vara. Nefndin sér 

um endurskoðun kjörskrárstofns í tæka tíð fyrir allar almennar kosningar. 

43. gr. 
Stjórn Fjórðungssjúkrahúss og elliheimilis skal annast umsjón og eftirlit með 

rekstri fyrrgreindra stofnana og gera tillögur til bæjarráðs um málefni stofnan- 
anna. 

Yfirlæknir og yfirhjúkrunarkona sjúkrahúss, forstöðukona elliheimilis og full- 
trúi kosinn af starfsfólki stofnananna, skulu eiga sæti á fundum stjórnarinnar með 
málfrelsi og tillögurétti. 

44. gr. 
Í landbúnaðarnefnd skulu kosnir þrír aðalmenn og þrír til vara og skulu tveir 

aðalmenn og jafnmargir varamenn kosnir úr hópi starfandi bænda en hinir úr 
hópi bæjarfulltrúa. 

Nefndin sé bæjarstjórninni til ráðuneytis um landbúnaðarmál. Hún skal einnig 
sjá um fjallskil. 

45. gr. 
Barnaheimilanefnd skal annast umsjón og eftirlit með rekstri barnaheimila og 

gera tillögur til bæjarráðs um málefni þeirra. 
Forstöðumaður heimilis og fulltrúi kosinn af starfsfólki skulu eiga sæti á fund- 

um nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétti. 

VIII. KAFLI 

Um starfsmenn bæjarins. 

46. gr. 
Bæjarstjórn skipar fasta starfsmenn bæjarins, og veitir þeim lausn eftir því, sem 

nánar segir Í samþykkt þessari, nema vald til slíks sé að lögum fengið öðrum aðilum 
eða á annan veg mælt fyrir í reglugerðum um sérmál tiltekinna stofnana. 

Bæjarstjórn getur falið bæjarráði og forstöðumönnum bæjarstofnana, að ráða 
í ákveðnar stöður. 

Fastar stöður skulu að jafnaði auglýstar til umsóknar, en heimilt er þó bæjar- 
stjórn (bæjarráði) að skipa í stöðu án slíkrar auglýsingar. Bæjarstjórn (eða bæjar- 
ráð) getur ákveðið hver almenn skilyrði skulu gilda um skipan í stöður hjá bænum, 
svo og sérskilyrði, er gilda skuli um ákveðnar stöður. 

Um réttindi og skyldur starfsmanna bæjarstjórnar gilda ákvæði laga um rétt- 
indi og skyldur starfsmanna ríkisins eftir því sem við getur átt, nema annað sé 
sérstaklega ákveðið í samþykktum bæjarstjórnar. 

Bæjarstjóri f. h. bæjarstjórnar getur sett starfsmönnum erindisbréf og ákveðið 
þar starfssvið þeirra. 

Skylt er starfsmönnum að hlýða breytingum á starfssviði sínu, enda missi þeir 
einskis af launum við þá breytingu.
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IX. KAFLI 

Breytingar á samþykktinni. 

47. gr. 
Til þess að sera breytingar á samþykkt þessari, þarf umræður á tveimur fund- 

um í bæjarstjórn, samþykki meirihluta atkvæða og staðfestingu félagsmálaráðuneyt- 

isins. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Ísafjarðarkaupstaðar hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. marz 1961 til þess að öðlast gildi 
þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin samþykkt um stjórn bæjarmálefna Ísafjarðarkaup- 
staðar nr. 215 27. des. 1947 með síðari breytingum. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. október 1971. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Haligrímur Dalberg. 

19. október 1971. Nr. 201. 

AUGLÝSING 

um breyting á auglýsingu nr. 178 10. september 1971, 

um tollverð notaðra bifreiða. 

1. gr. 
2. tl. 2. gr. auglýsingarinnar orðist svo: 
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. eitt ár, og 
má þá halda áfram að fyrna bifreiðina umfram það, sem getur í 1. lið, um allt að 
1.5% á mánuði frá 4 ára aldri, þó skal aldrei farið niður fyrir 10% af verði þvi, 

sem til grundvallar er lagt í tl. 1. 

2. gr. 
Auglýsing þessi öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 19. október 1971. 

F. hr. 

Björn Hermannsson. 
  

Þorsteinn Ólafsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð fyrir Landsvirkjun nr. 115 frá 14. júní 1966. 

1. gr. 
Við 2. grein reglugerðarinnar bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Landsvirkjun tekur enn fremur við öllum vatnsréttindum og réttindum ríkisins 

til virkjana í Tungnaá við Sigöldu og Hrauneyjafoss. 

2. gr. 
3. grein reglugerðarinnar breytist þannig: 

a. Í stað orðanna „raforkumálastjóra“ og „raforkumálastjóri“ í 3. tölulið komi: 

Orkustofnun. 
b. Núverandi töluliður nr. 5 verði nr. 6 og í greinina komi nýr töluliður nr. 5, 

svo hljóðandi: 

Að vinna að því í samvinnu við rafveitur á orkuveitusvæði sínu, að raforka 
komi í stað annarra orkugjafa til hitunar húsa og annarra þarfa, eftir því sem 
hagkvæmt er talið. 

3. gr. 
8. grein reglugerðarinnar breytist þannig, að í stað fyrstu málsgreinar komi ný 

málsgrein, svo hljóðandi: 
Stjórn Landsvirkjunar ræður framkvæmdastjóra, er veitir fyrirtækinu forstöðu, 

og setur honum erindisbréf. Hún ræður einnig aðstoðarframkvæmdastjóra, yfirverk- 
fræðing, rekstrarstjóra og skrifstofustjóra fyrirtækisins og aðra hliðstæða starfs- 
menn þess og segir þeim upp að fengnum tillögum framkvæmdastjóra. Aðstoðar- 
framkvæmdastjóri er staðgengill framkvæmdastjóra í forföllum hans. Framkvæmda- 
stjóri ræður aðra fasta starfsmenn Landsvirkjunar og segir þeim upp að fengnu 
samþykki stjórnar Landsvirkjunar. Stjórnin setur starfsreglur fyrir fasta starfs- 
menn að fengnum tillögum framkvæmdastjóra og semur um starfskjör þeirra. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um Landsvirkjun nr. 59 20. maí 
1965, sbr. lög nr. 37 frá 16. apríl 1971, staðfestist hér með og öðlast þegar gildi. 

Iðnaðarráðuneytið, 26. október 1971. 

Magnús Kjartansson.   
Jóhannes Guðfinnsson. 

  

Stjórnartíðindi B 15, nr. 186—202. Útgáfudagur 5. nóvember 1971.
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REGLUR 

um umferð og athafnir í kirkjugörðum Keflavíkur, 

lóðum þeirra og löndum. 

1. gr. 

Kirkjugarðarnir eru friðhelgir. Þar er bönnuð öll óþarfa umferð, leikir og 

hvers konar hávaði. 

2. gr. 

Börn mega eigi hafast þar við, nema í fylgd með fullorðnum, sem þá beri 

ábyrgð á hegðun þeirra. 

ð. gr. 
Öll umferð vélknúinna ökutækja og reiðhjóla er bönnuð þar, nema með sér- 

stöku leyfi hverju sinni. Sömuleiðis er bannað að fara þar um með hesta, hunda 

og önnur dýr. 

4. gr. 
Aðstandendur þeirra, sem jarðsettir eru í grafreitum eða duftreitum kirkju- 

garðanna, svo og allir þeir, sem um lönd kirkjugarðanna fara, verða að hlíta þeim 
reglum, sem þar gilda hverju sinni. 

ð. gr. 
Enginn má framkvæma vinnu í görðunum, sem kaup eða gjald kemur fyrir, 

nema með leyfi og undir eftirliti kirkjugarðsstjórnar. Öll helgidagavinna er 

bönnuð. 

6. gr. 
Eigi má skilja eftir á leiðum eða götum garðanna: mold, jurtaleifar, eða nokk- 

uð annað, sem óprýði, óþrifum eða truflun getur valdið. Allt slíkt skal setja í til 
þess ætluð ílát eða á til þess ætlaða staði. 

7. gr . gr. 
Allan mannsafnað, sem að mati kirkjugarðsstjórnar eigi telst viðeigandi, að 

safnist þar saman, skal banna og varna, að komi þar saman. 

8. gr . gr. 
Eigi má setja girðingar úr steini, málmi, timbri eða neins konar hleðslu um 

einstök leiði eða fjölskyldugrafreiti. Eigi má gera grafhýsi í kirkjugarði. 

9. gr. 
Eigi má án leyfis kirkjugarðsstjórnar gróðursetja tré, runna, né neina plöntu 

viðarkyns. 
B50 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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10. gr. 
Greinar trjáa og runna mega eigi ná út fyrir endamörk legstæðisins, séu þær 

eigi hærra en 2 metra frá jörðu. 

11. gr . gr. 
Eigi má sá til eða gróðursetja, neins staðar í löndum kirkjugarða Keflavíkur, 

þær jurtir, sem með sjálfssáningu, rótarskoti eða á annan hátt offjölgar, svo að 
þau valdi óeðlilega mikilli vinnu við hirðingu. 

12. gr. 
Sái einhver eða gróðursetji slíkar jurtir, sem um ræðir í 11. gr., ber honum 

að greiða kostnað, sem leiða kann af útrýmingu þeirra. 

13. gr. 
Eigi má, án leyfis kirkjugarðsstjórnar, fjarlægja neitt af grafarstæðum, svo 

sem minnismerki, blóm, trjágróður o. s. frv. 

14. gr. 
Stjórn kirkjugarða Keflavíkur ber eigi skaðabótaábyrgð á, þótt umbúnaður 

grafarstæðis, minnismerki, gróður eða annað, sem á grafarstæði kann að vera, 
verði fyrir skemmdum eða ónýtist af völdum náttúruafla eða skemmdarvarga. 

15. gr. 
Minnismerki skulu, að stærð og útliti, vera samkvæmt reglum þeim, sem gilda 

kunna á því svæði kirkjugarðsins, sem um er að ræða hverju sinni. 

16. gr. 
Frágangur minnismerkja skal vera svo traustur, að þau hvorki raski, né spyrni 

til jarðvegi, þótt gröf sé tekin við hlið þeirra. 

17. gr. 
Þegar minnismerki, umbúnaður grafar og þess háttar, er svo úr sér gengið 

og/eða komið að falli, svo að af stafar hætta, eða er til óprýði, skal gera umráða- 
manni grafarstæðisins aðvart. Beri það eigi árangur eða náist eigi til hans, má fjar- 
lægja umgerðina og/eða minnismerkið. Skal það þá gert í samræmi við fyrir- 
mæli 16. gr. laga nr. 21 23. apríl 1963. 

18. gr. 
Grafarstæði, sem verið hefur í óhirðu í 3 ár samfleytt, skal kirkjugarðsstjórnin 

láta tyrfa, malbera eða gera aðrar ráðstafanir við, sem auðvelda umhirðu á því. 

19. gr. 
Eigi skulu skaðabætur koma til rétthafa grafarstæðis, ef beita verður ákvæð- 

um 17. eða 18. greinar. 

20. gr. 
Þótt grafarfriðun sé útrunnin, skal eigi flytja uppistandandi minnismerki 

eða raska umbúnaði grafarstæðisins, sé það í sóðu ásigkomulagi. 

21. gr. 
Auk framantalinna sérreglina gildir lögreglusamþykkt Keflavíkur, ettir því 

sem við á, á öllum athafnasvæðum kirkjugarða Keflavíkur.
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22. gr. 
Mál, sem kunna að rísa út af reglum þessum, skal fara með samkvæmt lög- 

um um meðferð opinberra mála. Brot gegn reglum þessum varða sektum frá krón- 
um 500.00 til króna 5000.00, ef eigi liggja við þyngri refsingar samkvæmt öðrum 

lögum. 
Ef yfirsjón barns yngra en 15 ára, er að kenna skorti foreldra eða forráða- 

manna á umsjón þess, skulu þeir bæta það tjón, sem af kann að hafa hlotizt. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 34. grein laga nr. 21 23. apríl 1963, 

um kirkjugarða. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 12. október 1971. 

Ólafur Jóhannesson. FR 
Baldur Möller. 
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ARÐSKRÁ 

fyrir vatnasvæði Mýrarkvíslar. 
Jarðir Arðeiningar % 

1. Laxamýri 1, IN ...........0000 00... 1,35 
2. Skörð, Skarðsborg, Einarsstaðir .................... 5.00 
3. Skógar, 1, 11, 11, Skógahlíð ......................... 8.00 
4. Þverá, Heiðarbót .............2...00 00. nr 12.76 
5. Víðiholt ............0.0.. 0... 3.53 
6. Árbót 2... 4.17 
7. Klömbur ...........2.00.0 0... 3.94 

8. Reykjatorfa ..........020.000 0000 6.46 
9. Nes, Árnes ..........0000. 3.72 

10. Laufahlíð, Bláhvammur .........000.00. 0000... 3.32 
11. Yztihvammur, Lækjarhvammur ........... 0... 2.30 
12. Klambrasel I, HM, Brúnshlíð ..............000000000.. 7.37 
13. Brekka ..........02.0 0... 244 

14. Langavatn ..........020.0.0 0000 5.94 
15. Prestahvammur ..........0.00..00 000... 2.78 

16. Geitafell ...................0 00... 8.50 
17. Kasthvammur, Árhvammur ..........0.0.0..000 12.42 

Samtals 100 % 

Arðskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970, um lax- 
og silungsveiði. 

Landbúnaðarráðuneytið, 15. október 1971. 

Halldór E. Sigurðsson. Í 

Þorv. K. Þorsteinsson.
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AUGLÝSING 

um virðingar til brunatryggingar á húseignum utan Reykjavíkur 

(samkvæmt lögum nr. 59 24. apríl 1954 og lögum 

nr. 9 23. marz 1955). 

1. gr. 
Bæjar- og sveitarstjórnir skulu sjá um, að hlutaðeigandi dómari dómkveðji 

matsmenn — tvo aðalmenn og tvo til vara — til bess að framkvæma virðingar til 
brunatryggingar á húseignum þeim, sem lög nr. 59 24. apríl 1954 og nr. 9 23. marz 
1955, um brunatryggingar utan Reykjavíkur, ná til. 

2. gr. 
Markmið virðingarinnar er að finna hið sanna válryggingarverðmæti eignar- 

innar á þeim tíma, sem virðingin fer fram. Í þessu augnamiði skal í virðingunni 

lýsa nákvæmlega hverju einstöku húsi. Á grundvelli þeirrar lýsingar skal svo 
ákveða hvað kosta muni að byggja slíkt hús. 

3. gr. 
Þegar um endurmat á eldri húsum er að ræða, skal draga frá nýbyggingar- {= = „55 

upphæð hússins hæfilega upphæð fyrir slili og elli í hlutfalli við aldur bess og í 
samræmi við meðferð og viðhald á því. 

  

eð
 

4. gr. 
Við virðinguna má ekki taka neitt tillit til þess, sem hér segir: Verðmætis 

lóðarinnar, legu hússins, verðmætis þess í kaupum og sölum, tekna er það gefur 

eða réttinda, er því fylgja 

Ð. gr. 
Rita skal allar virðingar í sérstaka virðingabók, sem stjórnarráðið löggildir, 

og skal hver virðing undirriluð af virðingarmönnum og umboðsmanni viðkomandi 
trvggingarfélags. 

6. gr. 
Fyrir almenna virðingu á hverri áhættu skal vátrvggði greiða sem hér segir: 

a. Fyrir hús, sem virt er allt að 700 þús. kr. ......0000.0.0. kr.  560.00 
b. Fyrir hús, sem virt er allt að 1000— 1500 þús. kr. 2... -- 700.00 

c. Fyrir hús, sem virt er allt að Í 500 3000 þús. kr. ............ — 1 120.00 
d. Fyrir hús, sem virt er allt að 3000— 5000 þús. kr. ............ —- 1 360.00 
e. Fyrir hús, sem virt er allt að 5000— 8000 bús. kr. ............ —- 1680.00 

f. Fyrir hús, sem virt er allt að 8000—11 000 þús. kr. ............ — 2 080.00 
s. Fyrir hús, sem virt er allt að 11 000—13 000 þús. kr. ............ — 2 400.00 

Af því sem umfram er 13 milljónir, skal greiða kr. 120.00 fyrir hverja milljón 

eða brot úr milljón. 

Ef einhver virðing er sérstaklega erfið, er ráðuneytinu heimilt að ákveða hærra 
gjald fyrir hana. Umsókn virðingarmanna tmm slíka hækkun skal fylgja greinar- 
gerð ásamt umsögn framkvæmdastjóra viðkomandi vátryggingarfélags. 

Nú vill eigandi eða válryggingarfélas eigi sætta sig við mat hinna dómkvöddu 

manna og geta þá aðilar skotið málinu til úrskurðar oddamanns, sem, þeir koma 
sér saman um. Ella skal hann tilnefndur af viðkomandi dómara. Þóknun til hans
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skal vera tvöfalt gjald eins virðingarmanns samkv. gjaldskránni. Þóknun odda- 

manns greiðist að hálfu af eiganda húseignarinnar og að hálfu af váltryggingar- 

félaginu. 
Sá aðili, sem eigi getur sælt sig við úrskurð oddamanns, hefur rétt tl að 

óska yfirmats. Yfirmatið skal framkvæmt af þremur mönnum, er viðkomandi 

fógeti eða sýslumaður skipar. Fyrir slíkt yfirmat greiðist tvöfalt gjald, samkv. 

ofangreindri gjaldskré 14 til hvers. Kostnað við yfirmat greiðir sá aðili, er matið 

gengur á móti. Skal frummat teljast staðfest, ef mismunur er undir 10 prósent. 

Bifreiðakostnaður og ferðakostnaður greiðist samkv. reikningi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðaneytið, 19. október 1971. 

Magnús Kjartansson. a 

Páll Sigurðsson. 

22. október 1971. Nr. 206. 

REGLUGERÐ 
um starfskjör á póst- og símastöðvum. 

1. gr. 
Stöðvarstjórar, sem ekki fylgja ákvæðum í kjarasamningum opinberra starfs- 

manna, fá mánaðarþóknun vegna starfa við póst og síma á eftirtöldum stöðvum, 

sem hér segir, sbr. þó 3. gr.: 

kr. 21 300.00  Póst- og símastöð: Breiðdalsvik. 

— 20400.00 Póst- og símastöð: Króksfjarðarnes, Reynihlíð, Reykholt, Varmahlíð, 
Skagaf., Eiðar, Fosshóll, Svignaskarð, Staðarhóll, Hella, Skarðshlið, 

Skútustaðir, Borgarfjörður. 

Símastöð: Breiðamýri, Galtafell, Hvanneyri, Stöðvarfjörður. 

Póststöð: Garðakauptún. 

—- 18 700.00 Póst- og síma stöð E ya ki, Hrísey, Tálknafjörður, Grenivík, 

Eyrarkot, Skógar, Ásar, Gnúp., Vogar, Gerðar. 

— 17 900.00 Póst- og símastöð Súðavík. Stokkseyri. 

Símastöð: Munkaþverá, Ásgarður í Grímsnesi, Mælifell. 

— 16700.00 Póst. og símastöð: Fossvellir, Neðri-Brunná, Bólstaðarhlíð, Minni- 

Borg, Húsatóftir, Síðumúli, Bakkafjörður, Hallo; 'msstaður. 

Símastöð: Arnarstapi, Mýrum, Bægisá. 

Póststöð: Stöðvarfjörður. 

5 800.00  Póst- og símastöð: Drangsnes, Stóru-Akrar. i =
 Í) 

Símastöð: Hjarðarfell, Gaulverjabær. 

14 200.00  Póst- og símastöð: Seljaland, Ás, Skarð, Ásgarður, Dölum, Staðarfell, 
Bifröst, Kirkjuból. 

Símastöð: Evrarland, Villingaholt, Hnausar, Haganesvík.
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— 13200.00 Póst- og símastöð: Varmahlíð, Bang. Ingólfsfjörður, Hjalteyri, 
Þykkvibær. 

Símasíöð: Flaga, Hjaltaslaður. 

Póststöð: Laugar, Haganesvík. fa 

—- 9200.00 Póst- og símastöð: Hafnir. 

Sar sþóknunin, er miðuð við 1. september 1971 og felur í sér greiðslu fyrir 
aðstoð vegna forfalla. Auk þess skal greiða orlofsfé samkvæmt or lofslögum. 

Á þessum stöðvi un má setja það sem skilyrði, að stöðvarstjóri sjái fyrir húsnæði, 
ljósi, bita og ræstingu, gegn hæfilegri greiðslu. Náist ekki samkomulag um greiðsluna, 
geta aðilar skotið málinu til næsta skattstjóra og síðan áfram til ríkisskattanefndar. 

Ei viðskiptamagn stöðvar er meira en sem svarar fullu starfi eins manns, getur 

póst- og símamálastjórn ákveðið sérstaka greiðslu fyrir aðstoð. 

2. gr. 
Þóknun fyrir rekstur stöðvar, þar sem þjónustutími er 2 eða 4 klst. á virkum 

dögum og 3 klst. á helgidögum er sem hér segir, sbr. þó 3. gr.: 

1. Föst ársþóknun: Kr. 12 500.00, ef þjónustutími er 2 klst. á virkum dögum, en 
kr. 25 000.00, ef þjónustutími er 4 klst. á virkum dögum. 

2. Kr. 13.50 fyrir hvert útfarið viðtalsbil í símtölum eða hvert útfarið símskevti, 
og eru þjónustusímtöl og þjónustuskeyti og veðurskevti þá ekki meðtalin. 

3. Kr. 435.00 á ári fyrir hvern símnotanda. 

Við ofannefnda heildarþóknun, sem er miðuð við 1. september 1971, bætist 
orlofsfé, samkvæmt orlofslösum. Í þóknuninni er innifalin greiðsla fyrir húsnæði, 
ljós, hita og ræstingu, svo og forföll. 

3. gr. 
Þóknun samkvæmt 1. og 2. gr. hækkar 1. janúar 1972 um. 7,50% og 1. júlí 1972 

um 4.3 

Greiða skal verðlagsuppbót á alla þóknun samkvæmt reglugerð þessari eftir 
kaupgreiðsluvísitölu er kauplagsnefnd reiknar. Við setningu reglugerðarinnar er 
miðað við kaupgreiðsluvísitölu 100.0 stig. 

4. gr. 
Póst- og símamálastjórnin setur nánari ákvæði um rekstur ofannefndra stöðva, 

eftir því sem nauðsynlegt þykir. 

5. gr. 
Reglugerð þessa skal endurskoða annað hvert ár. 

Verði verulegar breytingar á starfsskilyrðum einhverra nefndra stöðva eða um 
aðrar svipaðar stöðvar verði að ræða, áður en næsta heildarendurskoðun reglugerð- 
arinar fer fram, ákveður Póst og símamálastjórn til bráðabirgða fyrirkomulag og 
rekstrarþóknun slíkra stöðva. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 8. gr. laga nr. 8 9. janúar 1936, um, stjórn og 
starfrækslu póst- og símamála, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin fyrri reglugerð, frá 14. desember 1967, um sama efni. 

Samgönguráðuneytið, 22. október 1971. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson.
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REGLUGERÐ 

fyrir Kennaraháskóla Íslands námsárið 1971—72. 

1. Stjórn skólans og kennarar. 

1. gr. 

Við skólann starfa lektorar, og skal miða við, að einn lektor hið fæsta komi 

á hverja skor. 

2. gr. 

Störf lektora skiptast á kennslu, umsjón og rannsóknir. Skólaráð ákveður hlut- 

fallið milli þessara starfa. Að jafnaði skal starf lektors vera kennsla að meiri 

hluta og umsjón ekki fara fram úr 10% af heildarstarfi hans. Ef lektor sinnir 

engum störfum öðrum en kennslu á háskólastigi, er kennsluskylda hans allt að 18 

vikustundir. Nú er tilskilinn stundafjöldi ekki fyrir hendi á háskólastiginu, og er 

þá lektor skylt að kenna í öðrum deildum skólans, sbr. 24. gr. laga nr. 38/1971 um 

Kennaraháskóla Íslands, svo að kennsluskyldu hans sé fullnægt. Skulu 3 kenndar 

stundir í þeim deildum jafngilda 2 kenndum stundum á háskólastiginu. 

3. gr. 

Ef aðeins einn lektor er við skor, gegnir hann skyldum skorarstjóra. Kosning 

skorarstjóra fer í fyrsta skipti fram innan mánaðar frá ráðningu lektora haustið 

1971. 

4. gr. 

Skorarstjórar hafa umsjón með greinum sínum í öllum deildum skólans. Þó 

er heimilt að ráða deildarkennara svo sem verið hefur til að sinna störfum, sem 

skorarstjórar anna ekki í deildum þeim, sem eldri eru en lagasetningin um 

Kennaraháskólann. 

5. gr. 

Skólastjórn skipa rektor og fastir kennarar (lektorar) Kennaraháskólans, skóla- 

stjóri Æfinga- og tilraunaskólans ásamt einum fulltrúa tilnefndum af nemenda- 

ráði fyrir hverja aðra fjóra fulltrúa, er sæti eiga í skólastjórn. Fastráðnir kennarar 

við gömlu deildirnar eiga sæti og atkvæðisrétt í skólastjórn, — þótt ekki séu þeir 

lektorar, — þegar fjallað er um málefni, er varða þær deildir. Um aðild nemenda 

þeirra deilda gilda sömu reglur og hingað til. 

6. gr. 

Í skólaráði eiga sæti rektor, skorarstjórar, þrír fulltrúar tilnefndir af nemenda- 

ráði og einn fulltrúi lausráðinna kennara Kennaraháskólans. Deildarkennarar eiga 

sæti og atkvæðisrétt í skólaráði í málefnum, er varða gömlu deildirnar sérstaklega, 

sbr. 4. gr. Þegar fjallað er um slík málefni, skulu tveir fulltrúar nemendaráðs víkja 

sæti fyrir tveimur fulltrúum nemenda þeirra deilda. 

7. gr. 

Skólastjórn kýs í fyrsta sinn rektor úr hópi fastra kennara (lektora) í janúar- 

mánuði 1972. Kosning skal vera skrifleg. 

8. gr. 
Sá er rétt kjörinn rektor, sem hlotið hefur atkvæði meiri hluta atkvæðisbærra 

manna, enda hafi minnst tveir þriðju hlutar þeirra, sem atkvæðisrétt eiga, tekið
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þátt í atkvæðagreiðslunni. Ef enginn fær svo mörg atkvæði, skal kjósa að nýju um 
þá tvo eða fleiri, er flest atkvæði fengu, og er þá sá rétt kjörinn, sem flest atkvæði 
fær, enda þótt tveir þriðju hlutar atkvæðisbærra manna hafi þá ekki tekið þátt í 
atkvæðagreiðslu. Séu atkvæði jöfn, ræður hlutkesti. 

9. gr. 
Heimilt er að ráða aðstoðarrektor úr hópi fastra kennara, þótt eigi sé hann 

lektor. 

II. Námsgreinar. 

10. gr. 
Á fyrsta ári Kennaraháskólans skal ljúka námi í kjarna, eftir því sem fært er, 

en með kjarna er átt við það námsefni, sem öllum nemendum skólans er skylt að 
stunda. Þessar greinar skulu kenndar veturinn 1971—-1979: 

A. Bóklegar greinar. 
1. Uppeldisgreinar, 4 stundir á viku, þar af 1 verkleg. 
2. Íslenzka og íslenzk fræði, 5 stundir. 
3. Kristinfræði og trúarbragðasaga, 4 stundir. 
4. Stærðfræði, 5 stundir. 
ö. Félagsfræði, 2 stundir. 

B. List- og verkgreinar. 
1. Teikning, 2 stundir. 

2. Föndur, 2 stundir. 
3. Söngur, 2 stundir. 
4. Íþróttir og fimleikafræði, 2 stundir. 

Námsefni: 

1. Uppeldisgreinar. 

a. Almenn sálarfræði. 
Farið skal yfir nokkur meginviðfangsefni almennrar sálarfræði og skýrð- 

ar rannsóknaraðferðir hennar og markmið. Gera skal einfaldar tilraunir 
bóklega náminu til skýringar. 

b. Uppeldisfræði og uppeldisleg sálarfræði. 
Fjalla skal um meginviðhorf til uppeldis og forms þess, bæði í sögu og 

og samtíð. Kannaðir valdir kaflar íslenzkrar löggjafar um uppeldismál. 
Farið yfir nokkur meginhugtök þróunarsálfræði og skýrðar aðferðir hennar. 

c. Áheyrn og skipulegar athuganir. 
Einni stund á viku skal varið til áheyrnar í skóla eða annarri uppeldis- 

stofnun, þar sem hlýtt er á kennslu eða fylgzt með öðru uppeldisstarfi. Kenn- 
araefnin skulu þjálfuð við skipulega, hlutlæga athugun og mat á atferli 
einstaklinga eða hópa. 

Áheyrnarnemendur skulu skila skriflegum skýrslum um hverja áheyrn- 
arstund eða verklega athugun, hver fyrir sig eða í áheyrnargengi, eftir því 
sem æfingastjóri ákveður. 

2. Íslenzka og íslenzk fræði. 

a. Hljóðfræði. 
Kenna skal rækilega hljóðmyndun, hljóðritun og mállýzkur og tengja 

þessa kennslu lestrarkennslunni.
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b. Hagnýt íslenzkukennsla. 

C. 

d. 

Leggja skal áherzlu á almenna málnotkun, sögu íslenzkukennslu, þróun 
orðaforðans, skilgreining hugtaka í stílfræði og bókmenntarýni. 

Bókmenntalestur. 
Nemendur skulu lesa og skýra bókmenntaverk bæði í lausu máli og 

bundnu. 

Ritgerðir. 
Nemendur skulu semja ritgerðir og flytja erindi í kennslustundum. Við- 

fangsefni skulu tengd því námsefni, sem við er fengizt. 

3. Kristin fræði og trúarbragðasaga. 

Markmið kristindómsfræðslu er: 

a. Að veita kennaraefnum staðgóða þekkingu á höfuðatriðum kristinnar trúar 
og yfirlit um forsögu hennar og höfund, mótun, útbreiðslu og áhrif á heims- 
menninguna fyrr og siðar. 

b. Að veita kennaraefnum hjálp til að efla þroska sinn og manngildi með 
fræðslu um lífsskoðun og siðgæði kristindómsins og glæða með þeim löngun 
til að veita nemendum sínum það veganesti, sem orðið geti þeim til heilla, 
hver sem lífsbraut þeirra kann að verða. 

c. Að veita kennaraefnum kunnáttu og þjálfun í að kenna kristin fræði sam- 
kvæmt ákvæðum fræðslulaga og reglugerða. 

Námsefni: 

I. Biblíufræði. 

Veita skal kennaraefnum yfirlit yfir bækur og bókmenntaflokka Bibli- 
unnar og kenna þeim að notfæra sér hana, bæði Gamla og Nýja testamentið. 
Þeir skulu læra meginatriði Ísraelssögunnar. Þeir skulu læra um sögusvið 
Nýja testamentisins. Vandlesa skal eitt samstofna guðspjall með hliðsjón af 
hinum guðspjöllunum. Enn fremur skulu þeir þekkja sögu og boðskap frum- 
kristninnar samkvæmt Postulasögunni og öðrum ritum Nýja testamentisins. 

1I. Trúarbragðafræði. 

1. Veita skal kennaraefnum yfirlit yfir helztu trúar- og siðakenningar Hindúa- 
dóms, Búddhadóms, Íslams og Taóisma, og útskýra fyrir þeim meginhug- 
tökin í frumstæðum átrúnaði og nýjum gerðum trúarbragða utan kristn- 
innar, svo sem Mormóna, Bahaimanna o. fl. 

2. Kenna skal kennaraefnum um helztu kirkjufeður, brautryðjendur klaust- 
urhreyfinga og helztu klausturreglur, útbreiðslu kristninnar á Vesturlönd- 
um, fremstu andans menn hámiðalda, nokkra mikilhæfa páfa, forgöngu- 

menn siðbótar á síðmiðöldum, leiðtoga siðbótarkirknanna, helztu kirkju- 
deildir innan kristni nútímans, alþjóðlegt samstarf kirkna, veigamestu 
mannúðarhreyfingar og þróun og útbreiðslu náttúruréttar og mannrétt- 
inda. Kenna skal einnig yfirlit yfir kirkjufræði evangeliskrar og katólskr- 
ar kirkju, útskýra messuna og aðrar helgar athafnir og fara yfir úrvals- 
sálma og andleg ljóð. 

4. Stærðfræði. 

a. 

b. 

Farið verður kennslufræðilega yfir samfelldan nútímatexta í námsefni á 
fyrstu 7 árum skyldunámsins og skýrðir með samanburði einstakir þættir í 
öðrum samfelldum textum þessa námsstigs. 
Grein gerð fyrir þróun hugtaka, og fjallað kennslufræðilega um starfsaðferðir, 
kennslutæki og sögu stærðfræðinnar. 

B5I
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c. Auk þess verður farið yfir fræðilegan texta til að dýpka grundvallarskilning 
á fyrrgreindum viðfangsefnum. 

Félagsfræði. 
Með kennslu í félagsfræðum skal stefnt að því, að nemendur öðlist þekk- 

ingu og skilning á skipulagi, gerð og starfsháttum hinna ýmsu félagskerfa á vor- 
um dögum, bæði á Íslandi og í öðrum löndum. Þá skal þjálfa nemendur í að afla 
upplýsinga og notfæra sér heimildir samkvæmt aðferðum félagsfræðanna og setja 
vitneskju sína fram á viðeigandi hátt. Með þessu móti skulu kennaraefnin búin 
undir að veita börnum og unglingum fræðslu í félagsfræðum. 
Námsefni: 

Námið miðist að nokkru við þær kröfur, sem kennsla í samfélagsfræðum á 
grunnskólastigi gerir til kennaraefna, einkum er varðar: 

1) almenna félagsfræði, 

2) stjórnmálafræði, 
3) hagfræði og þjóðarbúskap, 
4) eitthvert svið íslenzks þjóðfélags, 
5) norrænt eða annað erlent þjóðfélag, 
6) alþjóðamálefni, 

7) æfingar kennslufræðilegs eðlis. 

Ekki er skylt að fylgja þessari efnisaðgreiningu í kennslu. Viðfangsefnin, 
einkanlega hin þrjú síðastttöldu, skulu skoðuð í sem víðustu samhengi, efnahags- 

legu, stjórnmálalegu og menningarlegu, og veita nemendum tækifæri til að kynn- 

ast helztu hugtökum í félagsfræðum. 
Nemendur skulu fást við sjálfstæð verkefni, söfnun og úrvinnslu efnis og 

viðeigandi framsetningu. Niðurstöður má setja fram ýmist munnlega eða skrif- 

lega. 

Föndur. 
Kennslan er miðuð við 6—9 ára börn. 

Viðfangsefni: 
Alls konar pappírsföndur, einföld brot, bast og tágavinna, grindvefnaður, 

formum í pappirsmassa og ýmis konar hnýtingar. Jafnframt skal fjallað kennslu- 
fræðilega um viðfangsefnin. 

Teiknun. 
Í kennslunni skal glæddur skilningur kennaraefna á myndlist og vinnubrögð- 

um í greinum hennar með sérstakri hliðsjón af sálarfræði, uppeldisfræði og 
kennslufræði. 

Stefnt skal að því að þjálfa nemendur í almennri teiknun, gera þá færa um 
að tjá sig í línum, litum og formum. Að því skal miðað, að teiknikunnáttan geti 
orðið nemandanum hjálpartæki hinna ýmsu náms- og kennslugreina. 

Kennslan skal dýpka skilning kennaraefna á myndrænni tjáningu barna. 
Farið skal yfir valda kafla almennrar listasögu. 

Söngur og tónfræði. 

Markmiðið er að vekja áhuga og glæða skilning nemenda á söng og tón- 
list almennt. Sérstök hliðsjón skal höfð af gildi tónlistar fyrir skólastarf og 
uppeldi yfirleitt. Á fyrsta ári skulu kennd undirstöðuatriði almennrar tónfræði 
og lögð áherzla á að þjálfa lestrarhæfni nemenda á nótur að því marki, að þeir 
seti sungið af blaði óþekkt, einfalt lag, án aðstoðar eða með hjálp hljóðfæris. 
Jafnframt skal kennd raddbeiting með sérstakri hliðsjón af söng í skólum.
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9. 

a. 

C. 

Íþróttir og fimleikafræði. 
Íþróttir og fimleikafræði skulu glæða skilning kennaraefna á líkamsrækt, 

einkum með hliðsjón af hreyfiþörf barna og gildi hinna ýmsu þátta líkams- 
þjálfunar fyrir andlegan og líkamlegan þroska og þrifnað. 

Fjallað skal um helztu þætti leikfimi, knattleiki, leiki barna á skólaaldri, 
dansa, einkum hljóðfallsleik og barnadansa, útivist og útiíþróttir. 

IlI. Námstími, próf og einkunnir. 

11. gr. 
Námsárið 1971—72 skiptist í haustmisseri frá 1. okt. til 20. des. og vormisseri 
frá 7. janúar til 15. júní. 
Próf fara fram í lok hvors misseris. Á haustmisseri skal prófað í öllum bókleg- 
um greinum og einkunn gefin í list- og verkgreinum. Veita má fötluðum nem- 
anda undanþágu frá prófi í íþróttum og fimleikafræði. 
Í lok vormisseris skal prófað í öllum greinum. 
Meta skal verklegar úrlausnir í bóklegum greinum á hvoru misseri á móti úr- 
lausnum á prófi í hlutfallinu 1 : 2. 
Auk prófseinkunnar skal gefa einkunn fyrir verklegar úrlausnir í list- og verk- 
greinum á vormisseri. Er sú einkunn í af árseinkunn, prófseinkunn % og 
einkunn á haustmisseri %. 

Árseinkunn er meðaltal einkunna á haustmisseri og vormisseri í hlutfallinu 
1 :2. Skal vera ein einkunn í hverri grein. 
Einkunnir skal gefa í tölunum 0--10 með fjórðungsbilum. Er 9—10 1. ágætis- 
einkunn, 7—8.99 fyrsta einkunn, 6—7.99 önnur einkunn og 5—5.99 þriðja einkunn. 
Til að fá að taka próf skal nemandi að jafnaði hafa sótt 80% kennslustunda hið 
minnsta og skilað verklegum úrlausnum, sem fullnægja lágmarkseinkunn í 
greininni. 

Til að standast próf skal meðaltal árseinkunna eigi vera lægra en 5 í bókleg- 
um greinum og list- og verkgreinum hvorum fyrir sig, og árseinkunn eigi 
vera lægri en 5 í íslenzku og uppeldisgreinum og eigi lægri en 4 í neinni grein 
annarri. 

Ef nemandi nær tilskildu meðaltali árseinkunna, en stenzt ekki próf í einstökum 
greinum, er honum heimilt að þreyta próf að hausti. 

12. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er með skírskotun til laga nr. 38/1971, um Kennarahá- 

skóla Íslands, öðlast þegar gildi og gildir til loka námsársins 1971—-72. € 

Í menntamálaráðuneytinu, 27. október 1971. 

Magnús T. Ólafsson.   
Birgir Thorlacius.
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REGLUGERÐ 

fyrir Þroskaþjálfaskóla Íslands. 

I. KAFLI 

Markmið og stjórn skólans. 

1. gr. 

Ríkið rekur skóla í sambandi við aðalfávitahæli ríkisins. Skólinn heitir Þroska- 

þjálfaskóli Íslands og starfar undir yfirstjórn heilbrigðismálaráðuneytisins. 

2. gr. 
Hlutverk skólans er að mennta fólk til þess að gegna uppeldi, umönnun og 

þjálfun vangefinna á Íslandi. 

3. gr. 
Heilbrigðismálaráðherra skipar stjórn skólans þannig: Einn samkvæmt tillögu 

Þroskaþjálfafélags Íslands, tvo án tilnefningar, og skal annar þeirra vera formaður 
skólastjórnar, og einn samkvæmt tillögu nemendafélags skólans. Stjórnin skal skipuð 
til þriggja ára, nema fulltrúi nemenda, sem skipaður er árlega. 

Skólastjóri skólans hefur tillögurétt á fundum skólastjórnar. 

4. gr. 
Skólastjóri stjórnar daglegri starfsemi skólans og hefur umsjón með henni. 

2 
Skólastjóri ræður kennara að skólanum í samráði við skólastjórn. 

II. KAFLI 

Inntaka nemenda í skólann. 

5. gr. 
Inntökuskilyrði skólans eru: 

Umsækjandi skal ekki vera yngri en 18 ára. 
Umsækjandi skal hafa lokið gagnfræðaprófi, landsprófi miðskóla eða hlotið hlið- 
stæða menntun. Skólastjórn er heimilt að ákveða lágmarkseinkunn í íslenzku 

og fleiri greinum. 

Umsækjendur, sem hlotið hafa frekari menntun, skulu að öðru jöfnu ganga 
fyrir um skólavist. 

3. Umsækjandi má ekki hafa næman sjúkdóm eða kvilla, sem öðrum getur stafað 
hætta af, eða orðið honum til trafala í námi og starfi. 

4. Umsækjandi skal hafa góða framkomu og óspillt siðferði. Inntaka nemenda í 
skólann er í höndum skólastjórnar eftir umsögn skólastjóra. 

1
9
 

6. gr. 
Umsóknir um skólavist skal senda skólastjóra. 

Umsókn skal fylgja: 

a) Staðfest afrit af prófskírteini. 
b) Læknisvottorð. 
c) Sakavottorð. 

d) Meðmæli. (Frá vinnuveitanda, skólastjóra eða öðrum.)
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III. KAFLI 

Námstími og námsefni. 

7. gr. 
Námstími skólans skal vera 2% ár, þar með talin skólaleyfi. 

8. gr. 
Námið er bæði bóklegt og verklegt. Bóknámið fer fram í námskeiðum. Verk- 

námið fer fram á aðalfávitahæli ríkisins og öðrum skyldum stofnunum eftir því, 

sem um verður samið af skólastjórn. 

9. gr. 
Námið hefst 1. október með bóknámskeiði, sem stendur í 5 vikur. Kenna skal í 4 

vikur, og einni viku skal varið til upplesturs og prófa. 
Kenndar skulu eftirfarandi námsgreinar: 
Barnasálarfræði (stutt yfirlit yfir heilbrigða þróun barnsins) .. 16 stundir 

  

Undirstöðuatriði um vangefni .........000%200 0000... 16 — 
Námsleiðbeiningar ..........0.2.200 000. enn 4 — 
Siðfræði ...... FIRIR HIÐ 6 — 
Liffæra- og lífeðlisfræði .................... FR FR 18 — 
Heilsufræði og heilsuvernd ...............00 0000 18 — 
Hjúkrunarfræði ............. FR FR 12 — 

Hjálp í viðlögum ...............0. 00... 8 

Félagsfræði ...............0..0.0 00. FRIÐ 8 — 
Föndur ...............0020 00 FIRIR 8 
Músik ........... 000. FR 8 — 

Alls 122 stundir 
Til upprifjunar „................... FIRIR BR 4 — 
Til prófa .............02 000 FR 8 — 

  

Samtals 134 stundir 

Í lok námskeiðsins skal prófað í barnasálarfræði, undirstöðuatriðum um van- 
sefni, líffæra- og lífeðlisfræði, heilsufræði og heilsuvernd. 

Annað bóknámskeiðið fer fram, þegar nemandi hefur lokið fyrsta verknáms- 
tímabilinu, sem nær yfir um það bil 4 mánuði, frá fyrri hluta nóvember til febrúar- 
loka, en sá tími er reynslutími af beggja hálfu. Ákvörðun af hálfu skólans við lok 
reynslutíma tekur skólastjóri, að fenginni umsögn viðkomandi forstöðumanns, ef 
nemandi hefur starfað á reynslutímanum á annarri stofnun en aðalfávitahæli ríkis- 
ins. Námskeiðið stendur í 11 vikur. Kenna skal í 10 vikur, og einni viku skal varið 
til upplesturs og prófa. 

Kenndar skulu eftirfarandi námsgreinar: 
Barnasálarfræði .............2002 0000 10 —- 

Almenn uppeldisfræði ...........02%22200 0. 10 — 

Sálarfræði ( Almennur inngangur, atferðisvakar, dulvitund, sefj- 
un og fl. skylt, sálgerðir, heilbrigð og afbrigðileg greind) .. 40 — 

Umgengni við vangefna m. siðfræði .................. FRIÐ 10 — 

Námsleiðbeiningar, fyrirlestrar og ritgerðir 0. fl. ............ 14 

Þjálfun í talkennslu ............2 2002... 20 

Liffæra- og lífeðlisfræði .................. 0 40 

Heilsufræði og heilsuvernd .............0. 02. .0.0n 10 —-
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Sjúkdómafræði (Algengir sjúkd., smitsjúkd., undirstöðuatriði 
um fávitasjúkd. og orsakir m. lyfjafræði) ................ 20 — 

Lyfjafræði og meðferð lyfja ...............0.0..00000 00. 10 —- 
Næringarefnafræði ............0.0.0.0..00.... 00 10 — 
Hjúkrunarfræði (Bókleg, verkleg og sýnikennsla, meðferð 

barna og gamalmenna) .........0.0.000000. 00. 30 — 
Starfsstellingar ..............0000000 0000 10 — 
Félagsfræði ...............00.0 20 — 
Föndur ............. 20 
Músik m. rytmik ..............0 20 — 

  

Til upprifjunar .............0000 0 6 — 
Til prófa ............0 0000. 12 — 

  

Samtals 322 stundir 

Í lok námskeiðsins skal prófað í barnasálarfræði, sálarfræði, líffæra- og lífeðlis- 
fræði, heilsufræði og heilsuvernd, sjúkdómafræði og hjúkrunarfræði. 

Þriðja bóknámskeiðið fer fram, er nemandi hefur lokið öðru verknámstíma- 
bilinu, sem nær yfir um það bil 7 mánuði, frá síðari hluta maí til byrjunar janúar- 
mánaðar. 

Í öðru verknámstímabilinu er sumarleyfi innifalið. 
Námskeiðið stendur yfir í 8 vikur. Kenna skal í 7 vikur og einni viku skal varið 

til upplesturs og prófa. 

Kenndar skulu eftirfarandi námsgreinar: 
Sálarfræði (Nám, minni, gleymska og skyld efni. Starf og 

þreyta, starfsval m. tilliti til vangefinna) ................ 21 stundir 
Geðvernd (Taugaveiklun, seðvilla o. fl. m. hliðsjón af uppeldi 

og mannlegum samskiptum) ...........0...000. 000. 14 — 
Umgengni við vangefna og uppeldi m. siðfræði .............. 14 — 
Námsleiðbeiningar, fyrirlestrar, ritgerðir o. fl. .............. 13 — 
Athugun og þroskamat ..........%.002 00 71 — 
Uppeldisfræði, sögulegt yfirlit ............0..0...00. 0 FA 
Liffæra- og lífeðlisfræði ...........0000... 0. 21 — 

Heilsufræði og heilsuvernd .................. 0000. 7 — 
Sjúkdómafræði. (Algengir sjúkd., geðsjúkd. sjúkd. í taugakerfi, 

fávitasjúkd. og orsakir m. lyfjafr.) ...................... 28 — 
Lyfjafræði ............00..0. 0200 7 — 
Næringarefnafræði og sérfræði ...................0....0..... 1 — 
Hjúkrunarfræði ...........0......00000. 2 14 — 
Heimilisfræði ....................00. 0... 14 — 
Deildarstjórn ............0...02 00 7 — 

Dagbókarfærslur og skýrslugerðir ....................00.... 7 
Föndur ............00000 0 14 —- 
Músik m. rytmik ............0.. 0. 14 — 

  

Alls 216 stundir 
Til upptifjunar ............... 6 — 
Til prófa .............0000 000 12 — 

  

Samtals 234 stundir
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Í lok námskeiðsins skal prófað í sálarfræði, geðvernd, umgengni við vangefna 

og uppeldi, líffæra- og lífeðlisfræði, sjúkdómafræði og hjúkrunarfræði. 

Fjórða bóknámskeiðið fer fram, er nemandi hefur lokið þriðja verknámstíma- 

bilinu, sem stendur yfir í um það bil 8 mánuði, frá fyrri hluta marz til fyrstu viku 

nóvembermánaðar. 
Sumarleyfi er innifalið í þriðja verknámstímabilinu. 

Námskeiðið stendur í 6 vikur. Kenna skal í 5 vikur, og einni viku skal varið til 

upplesturs og prófa. 

Kenndar skulu eftirfarandi námsgreinar: 

Uppeldis- og barnasálarfræði .........00000000 00 een ne. 15 stundir 

Sálarfræði (Maður og samfélag og skyld efni) ........00.... 15 — 

Geðvernd ..........20000 000 20 — 

Uppeldi á stofnunum .......2020.00. 0000 nn n nr 10 —- 

Námsleiðbeiningar ..........0.02.20 0000 nn nn nn 6 — 

Liffæra- og lífeðlisfræði ............0..2.000 0000 15 — 

Heilsufræði og heilsuvernd ............00000 000 000. 15 —- 

Sjúkdómafræði (Fávitasjúkd., geðsjúkd.) .................. 20 — 

Lyfjafræði .............2.000 0020. e nr 5 — 

Næringarefnafræði og sjúkrafæði ..........0..0020000. 0000... DD — 

Deildarstjórn .........0020000.000n nr 5 — 

Dagbókarfærslur og skýrslugerðir ..........00.0000 0000... 5 — 

Föndur ...........0.20000.0 00 ner 10 —- 

Músik með rytmik ........0.%.000 000. 10 — 
  

Alls 156 stundir 

Til upprifjumar ..........00020 0... 8 — 

Til prófa .......0%0..2. 00 16 — 
  

Samtals 180 stundir 

Í lok námskeiðsins skal prófað í uppeldis- og barnasálarfræði, geðvernd, lif- 

færa- og lífeðlisfræði, heilsufræði og heilsuvernd, sjúkdómafræði, lyfjafræði, nær- 

ingarefnafræði og sjúkrafæði. Auk áður talinna námsgreina skal kenna varnargrip 

í 20 stundir og verja a. m. k. 20 stundum til heimsókna á aðrar stofnanir á náms- 

tímabilinu. 
Alls skulu kenndar um 910 stundir. 

IV. KAFLI 

Próf og einkunnir. 

10. gr. 
Próf fara fram í lok námskeiða í öllum aðalgreinum skólans samanber 9. gr. 

Einkunnir skulu gefnar í heilum og hálfum tölum frá 0 og upp í 10. Til þess 
að standast lokapróf skólans þarf einkunnina 5 í aðaleinkunn. Sama gildir um próf 
í lok námskeiða og einkunn fyrir verknám. 

11. gr. 
Heilbrigðisráðuneytið skipar prófdómara í aðalnámsgreinar skólans, að fengn- 

um tillögum skólastjórnar.
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12. gr. 
Verknámið skal skipulagt þannig, að nemendur læri á hinum ýmsu deildum 

fávitahæla. 
Að lokinni námsdvöl á sérhverri deild, fær nemandinn einkunnir eða vifnis- 

burð, sem deildarþroskaþjálfi gefur. 

13. gr. 
Að loknu námi skal nemandi hljóta prófskirteini og starfsheitið þroskaþjálfi 

með þeim réttindum og skyldum, er því fylgir lögum samkvæmt. 

V. KAFLI 

Laun og kjör nemenda. 

14, gr. 
Laun skulu nemendur taka sem hér segir: Fyrsta árið 40% af launum þroska- 

þjálfa, annað árið 50% og síðustu 6 mánuðina 75%. 

Veikindaleyfi skal vera 30 dagar og sumarleyfi 7 vikur alls. 

VI. KAFLI 

Um rekstur skólans. 

15. gr. 
Kostnaður við rekstur Þroskaþjálfaskóla Íslands skal greiddur úr ríkissjóði. 

Þó skulu þau fávitahæli, vistheimili eða dagheimili, sem hafa nemendur í verk- 

námi, greiða þeim laun þann tíma. 

16. gr. 
Heilbrigðismálaráðuneytinu er heimilt að fela skrifstofu ríkisspítalanna eða öðr- 

um aðila að sjá um fjárreiður skólans. 

VII. KAFLI 

Framhaldsnám. 

17. gr. 
Skólanum skal heimilt að fenginni sérstakri fjárveitingu að veita framhalds- 

menntun í uppeldi og þjálfun vangefinna. 

VINI. KAFLI 

18. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 15. gr. laga nr. 53/1967 um fávitastofnanir. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og kemur til framkvæmda eins fljótt og við = € fe) Ss læð B o 

verður komið samkvæmt ákvörðun ráðuneytisins. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 28. október 1971. 

Magnús Kjartansson. nn 

Páll Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

fyrir röntgentæknaskóla. 

1. KAFLI 

Markmið og stjórn röntgentæknaskóla. 

1. gr. 

Samkvæmt reglugerð þessari og með leyfi ráðherra, er sjúkrahúsum, er hafa 

sérstakar röntgengreiningardeildir með a. m. k. 15000 rannsóknum á ári, heimilt að 

starfrækja röntgentæknaskóla. 

Sjúkrahúsum þessum er og heimilt að starfrækja sameiginlega skóla, þar sem 

bókleg kennsla fer fram, en verklegt nám fer þá fram í röntgendeildum viðkom- 

andi sjúkrahúsa. 

2. gr. 

Hlutverk skólans er að tæknimennta aðstoðarfólk við röntgengreiningu, er geti 

aðstoðað röntgenlækna, og framkvæmt sjálfstætt sumar tegundir röntgenrannsókna 

eftir fyrirmælum. Enn fremur metið ástand sjúklinganna að nokkru og aðstoðað 

þá eftir þörfum og samkvæmt fyrirmælum. 

3. gr. 

Stjórn skólans skipa forstöðukona sjúkrahússins, framkvæmdastjóri þess eða 

sjúkrahússtjóri, einn fulltrúi skipaður af ráðherra til þriggja ára og einn samkvæmt 

tilnefningu nemenda skólans til eins árs í senn. Yfirlæknir viðkomandi deildar er 

skólastjóri skólans. 
Ef fleiri sjúkrahús reka sameiginlegan skóla, skal einn fulltrúi frá hverju 

þeirra eiga sæti í stjórninni og auk þess einn fulltrúi skipaður af ráðherra til 

þriggja ára. 
Stjórnin kýs þá skólastjóra, sem hefur umsjón með daglegri starfsemi skólans. 

11. KAFLI 

Inntökuskilyrði. 

4. gr. 
Inntökuskilyrði skólans eru: 

Umsækjandi skal vera fullra 17 ára. 

Umsækjandi skal hafa lokið landsprófi miðskóla eða gagnfræðaprófi með fyrstu 

einkunn í stærðfræði, eðlisfræði, íslenzku og einu erlendu máli. 

3. Umsækjandi, sem lokið hefur stúdéntspróti, hjúkrunarprófi, framhaldsdeild 

gagnfræðaskóla eða hefur tilsvarandi menntun, skal að öðru jöfnu ganga fyrir 

um skólavist. 
4. Umsækjandi skal framvísa læknisvottorði um heilsufar sitt. 

Þo
r 

0. gr. 
Umsóknir um skólavist skal senda skólastjóra. 
Umsókn skal fylgja: 

1. Staðfest afrit af prófskirteini. 
2. Læknisvottorð. 

3. Sakavottorð. 

4. Meðmæli (vinnuveitanda eða skólastjóra).
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I. KAFLI 

Námstími og námsefni. 

Námstíminn er 2 ár og 6 mánuðir og skiptist á 5 kennslumisseri, en í 3 stig, 
sbr. 7. gr. 

Hjúkrunarfólk, sem byrjar nám í skólanum, getur lokið því á styttri tíma, 
enda sleppir það þeim hluta, er að hjúkrun lýtur. 

Námið skiptist í 3 stig: 

Undirbúninssstig. 
Bók- og verknámsstig 

3. Starfsþjálfunarstig. 
1. a) Undirbúningsstig, 26 vikur. Þelia námsstig tekur yfir eftirfarandi: 

Starfskynning á röntsendei!d, 2 vikur. Hér er átt við fyrstu starís- 
kynningu. Nemandinn fer ásamt leiðbeinanda yfir alla starfstilhögun. 

Móttaka sjúklinga og dreifing á rannsóknarstofur. 
Skrásetning sjúklinga til rannsóknar, starfsemi skjala- og myndasafna. 
Framkvæmd hinna ýmsu rannsókna. 
Tilhögun vinnu við framköllun, röðun mynda og undirbúning rann- 

sókna. 
Jafnframt fær nemandinn 4--6 fyrirlestra um ofangreind atriði. 

1. b) Nám í sjúkradeildum, slysa- og skurðdeildum, 20 vikur: 

Nemandinn starfar sem sjúkrsliðanemi og fær jafnframt bóklega kennslu 

á námskeiði í sjúkrahjálp: 
Siðfræði. 
Heilsufræði. 
Liffæra- og lífeðlisfræði. 
Almenn hjúkrun. 

Frumatriði í skyndihjálp 
1. ce) Upprifjunarnámskeið í stærðfræði og eðlisfræði, 4 vikur. 

1. Stærðfræði 20 stundir. 
Farið skal yfir eftirfarandi atriði: 
Hlutfallsreikningur, prósenlureikningur, einfaldar jöfnur, kvaðrat- 

rætur og gvundvallaratriði flatarmálsfræði. 

2. Eðlisfræði 20 stundir. 
Í þeim tilgangi að veita nemandanum grundvöll il skilnings á undir- 

stöðum rtöntgencðlisfræði og tækjaserð er farið yfir grundvallaratriði 
eðlisfræðinnar, með sérstakri áherzlu á ljósfræði og rafmagnsfræði. 

Að loknu 7.1.b) og 7.1.c) skal nemandi gangast undir undirbúningspróf. 

Gefin skal einkunn fyrir b), en sín einkunnin fyrir hvorn lið c). 

Nota skal einkunnastiga 0—10. 

Nemandi, sem ekki nær meðaleinkunn 5, getur ekki haldið áfram námi 

bók- og verknámsstigs. Heimilt er þó að leyfa nemanda að endurtaka próf 
einu sinni í hverri grein, sem ekki hefur náðst framhaldseinkunn í. 

0 

        

2. Bók- og verknámsstig: 

52 vikur, þar af 3 vikur leyíi. 

Kennsla á þessu stigi er tvíþætt, bókleg og verkleg.
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2. a) Bókleg kennsla: 

1. Líffærafræði og lífeðlisfræði, ásamt meinafræði. Að minnsta kosti 90 

stundir. 
Jafnframt kennslu í undirstöðuatriðum líffærafræðinnar, þar sem 

farið er yfir hin einstöku líffærakerfi hvert um sig, eru kennd undir- 
stöðuatriði í lífeðlis- og meinafræði hinna ymsu kerfa og líffæra. 

Í kennslu í líffærafræði skal taka sérstakt tillit til þarfa röntgen- 
lækna, þannig að miðunartækni (innstillingum) og algengustu röntgen- 
greindum sjúkdómum verði gerði góð skil, t. d. öndunarfærasjúkdómum, 
hjarta- og æðasjúkdómum, þvagfærasjúkdómum, taugakerfissjúkdómun. 
Eðlilegast er, að í þessu námskeiði sé einnig lögð áherzla á geislavernd 
og geislaliffræði (radiobiologiu). 

2. Eðlisfræði og röntgentækni. A. m. k. 46 stundir. 

Upprifjun á almennri eðlisfræði, jafnframt nauðsynlegri stærðfræði- 
upprifjun. Síðan er sérstaklega kennt með tilliti til röntgeneðlisfræði og 
röntgentækni. Þá skal a. m. k. í0 stundum varið til yfirferðar á tækja- 

kosti: Röntgenlampar, spennar, síukerfi, sjálfvirkni í myndatöku, sneiða- 
myndatækni, röntgenkvikmyndun, myndmögnun og sjónvarp. 

3. Geislavarnir og geislalíffræði. A. m. k. 10 stundir. 

Farið yfir gildandi lög og reglur um geislavarnir, ásamt verklegum 
sýningum. 

4. Ljósmyndatækni. A. m. k. 12 stundir. 

Farið yfir undirstöðuatriði í ljósmyndalækni. 
Ljósmyndafilman, eiginleikar hennar, framköllun, fixering kopering, 

sérhæfð tækni, svo sem subtraction. 
Sýnikennsla og verklegar æfingar. 

ð. Starfsfræðsla. A. m. k. 12 stundir. 

Fyrirlestrar um félagsfræði, sálfræði og skipulagsmál. 

6. Viðbótarkennsla. A. m. k. 24 stundir. 

Verkstjórn, almenn sjúkrahússtarfsfræðsla, hjálp í viðlögum, röntgen- 
tækni, sérhæfðar rannsóknir, undirbúningur sjúklinga undir rannsóknir, 

eftirmeðferð. 

2. b) Verkleg kennsla: 

Nemandinn hlýtur verklega tilsögn og þjálfun á öllum rannsóknartækj- 
um deildarinnar. 

Kennslan miðar að því að gera nemandann færan í hvers kyns rann- 
sóknaraðferðum, og að hann hafi vald og þekkingu á þeim tækjum, sem 
notuð eru. Hver nemandi skal hafa námsferilsbók, þar sem í eru skrifaðar 

þær rannsóknir, sem hann tekur bátt í: 

1) Sýnikennsla, 

2) Framkvæmdar með aðstoð og tilsögn, 
3) Framkvæmdar án aðstoðar. 

Samtals skal nemandinn hafa framkvæmt a. m. k. 800 rannsóknir, 
sem skiptast milli hinna ymsu líffæra eftir töflu, er skólastjóri ákveður. 

Bók- og verknámsstigi lýkur með prófum. 

Skólastjóra er heimilt að ákveða röðun prófa og einstakra þátta náms- 
efnis innan þess tíma, sem námið miðast við, en próf skulu þreytt í eftir- 
farandi greinum "7.2.a., 1.2.3.4. 

Um einkunnir fer eins og við undirbúningspról.
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d. Starfsþjálfunarstig. 52 vikur, þar af 2 vikur leyfi. 

3. a) Að loknu og stöðnu prófi annars stigs vinnur nemandinn 1--2 vikur í senn 
á öllum vinnustöðvum röntgendeildar, einnig við sérhæfðar rannsóknir. 

b) Nemandinn tekur þátt í athugun lækna á serðum rannsóknum, a. m. k. tvær 
athuganir vikulega, 100 stundir. 

ce) Nemandinn sækir fræðslufundi þá, er deildin og sjúkrahúsið standa að. 
d) Nemandinn tekur þátt í myndasýningum og umræðum um einstaka sjúklinga 

eða sjúkdómsflokka a. m. k. hálfsmánaðarlega, 24 stundir. 
Þátttöku nemanda í ofangreindu skal skrá í námsferilsbók. 

8. gr. 
Nemendur fá engin laun fyrsta misseri námsins. 2. og 3. misseri fá nemendur 

námslaun, sem svara til 50% byrjunarlauna röntgentæknis í samningum hverju 

sinni. Á 4. og 5. misseri fá nemendur 75% ofangreindra launa. 

9. gr. 
Að loknu námi og prófum skal nemandinn hljóta prófskirteini og starfsheitið 

röntgentæknir með þeim réttindum og skyldum, er því fylgja lögum samkvæmt. 
Prófdómari skal tilnefndur af ráðherra. 

IV. KAFLI 

Um rekstur skólans. 

10. gr. 
Kostnaði við rekstur röntgentækniskóla skal skipt svo sem hér segir: 

1) Öll laun kennara greiðast úr ríkissjóði. 
2) Námslaun nemenda greiðast af hlutaðeigandi sjúkrahúsi. 
3) Kennsluefni og kennsluaðstaða er á kostnað hlutaðeigandi sjúkrahúss. 
4) Allur kostnaður vegna prófa greiðist úr ríkissjóði. 

    

11. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 2. gr. lasa nr. 64/1971 til þess að 05 Ís 
öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 28. október 1971. 

Magnús Kjartansson. a 
Páll Sigurðsson.
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Te í AT 
AUGLÝSING 

um umferð og bifreiðastöður í Njarðvíkurhreppi í Gullbringusýslu. 

Að fengnum tillögum hreppsnefndar Njarðvíkurhrepps og samkvæmt heimild í 

65. gr. umferðarlaga nr. 40/1968, eru hér með seltar eftirfarandi reglur um umferð 
ö 5 

5 

og stöður bifreiða í Njarðvíkurhreppi: 

1. Bifreiðastöður eru bannaðar öðrum megin á neðanskráðum götum: 

a. Þórustíg, vestan megin. 

b. Holtsgötu, milli Borgarvegar og Bolafótar, austan megin. 

„ 
c. Borgarvegi, milli Reykjanesbrautar og Sjávargötu, norðan megin. 

2. Umferð vörubifreiða um áðurnefndar sölur er bönnuð. 

Reglur þessar taka gildi 1. nóvember 1971. 

Þetta tilkynnist hér með öllum, sem hlut eiga að máli. 

Sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu, 25. október 1971. 

Einar Ingimundarson. 

25. október 1971. Nr. 211. 

AUGLÝSING 

um bifreiðastöður í Hafnarfirði. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Hafnarfjarðar og samkvæmt heimild í 65. gr. 

umferðarlaga nr. 40/1968, eru hér með settar eftirfarandi reglur um stöður bifreiða 

í Hafnarfjarðarbæ: 

Bifreiðastöður eru bannaðar við Linnetsstíg milli Strandgötu og Fjarðargötu 

NV-megin gölunnar. 

Þetta tilkynnist hér með öllum, sem hlut eiga að máli. 

Bæjarfógetinn í Hafnarfirði, 25. október 1971. 

Einar Ingimundarson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Sjóð Níelsar Dungals prófessors, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 1. nóvember 1971. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Sjóð Níelsar Dungals prófessors. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sjóður Níelsar Dungals prófessors. Sjóðurinn er stofnaður 

með framlagi frá Rannsóknnarstofu Háskólans í meina- og sýklafræði, og fær ár- 
legar tekjur frá þeirri stofnun samkvæmt ákvörðun hlutaðeigandi stjórnvalda hverju 
sinni. 

2. gr. 
Sjóðurinn er eign Háskóla Íslands, og er varzla hans og ávöxtun í höndum 

rektors og háskólaráðs samkvæmt þeim almennu reglum, er gilda um sjóði Háskól- 
ans. 

3. gr. 
Stjórn sjóðsins er skipuð þremur mönnum, prófessornum í meinafræði við Há- 

skóla Íslands, sem er formaður stjórnarinnar, einum manni, er læknadeild tilnefnir 
og öðrum er háskólaráð nefnir til. 

4. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að bjóða til fyrirlestrahalds við Háskóla Íslands íslenzk- 

um eða erlendum fræðimönnum, og skulu fyrirlestrarnir tengdir nafni prófessors 
Níelsar Dungals. 

5. gr. 
Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir og birtir með sama hætti og reikningar 

annarra háskólasjóða. 

6. gr. 
Leila skal staðfestingu forseta Íslands á skipulagskrá þessari. 

Nr. 213. 2. nóvember 1971. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Björns Eiríkssonar 
og Kristínar Marteinsdóttur frá Höskuldsstaðaseli í Breiðdal, útgefin á venjulegan 
hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 2. nóvember 1971. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Björns Eiríkssonar og Kristínar Marteinsdóttur 
frá Höskuldsstaðaseli í Breiðdal. 

1. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af börnum þeirra hjóna og fósturdóttur, Marsilíu Ingi- 

björgu Bessadóttur, konu Hóseasar Björnssonar, til minningar um foreldra og fóst- 
urforeldra þeirra, þau Björn Eiríksson og Kristínu Marteinsdóttur.
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2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er öll jörðin Höskuldsstaðasel í Breiðdalshreppi, Suður-Múla- 

sýslu. 

- ð. gr. 

Tekjur sjóðsins eru árlegt afgjald af jörðinni, sem setja skal á vöxtu, svo og 

gjafir, sem sjóðnum kunna að berast. 

Afkomendur Hóseasar Björnssonar og Marsilíu Ingibjargar Bessadóttur sitja 

fyrir um ábúð á jörðinni, en að þeim frágengnum skal öðrum afkomendum fyrr- 

nefndra hjóna, Björns Eiríkssonar og Kristínar Marteinsdóttur, boðin jörðin til 

ábúðar. Að öðru leyti fer um byggingu jarðarinnar samkvæmt áhbúðarlögum. 

4. gr. 

Þegar vaxtatekjur sjóðsins nema orðið kr. 2000.00 á ári, má árlega verja vöxl- 

um sjóðsins til umbóta á jörðinni Höskuldsstaðaseli. Stjórn sjóðsins annast úthlutun 

vaxtanna, sem greiðist ábúanda Höskuldsstaðasels í hlutfalli við þær umbætur, sem 

gerðar hafa verið á jörðinni næsta ár á undan. Nú hafa, að dómi sjóðsstjórnar, engar 

þær umbætur verið gerðar neitt ár, sem ástæða þykir til að verðlauna og leggjast 

þá vextirnir það ár við höfuðslólinn. Nú eru gerðar á einu ári óvenjumiklar um- 

bætur á jörðinni og má þá verja til styrktar úr sjóðnum meira en eins árs vöxtum, 

er áður hafa verið lagðir við höfuðstólinn. 

Til umbóta í þessu skuli teljast hvers konar framkvæmdir í jarðrækt og húsa- 

bætur, bæði íbúðarhúsa, útihúsa, raforkuframkvæmdir og skógrækt. 

Þegar stjórn sjóðsins og ábúandi sjá fjárhagslega fært má sjóðurinn kaupa 

hús jarðarinnar svo og aðra jörð. 

Um ábúðarrétt á hinni keyptu jörð fer samkvæmt reglum skipulagsskrárinnar. 

ð. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa sóknarpresturinn í Breiðdal, hreppstjóri og oddviti hrepps- 

nefndar. Skulu þeir hafa umsjón með jarðarhluta sjóðsins, sjá um byggingu hans 

og innheimtu jarðargjalda. Handbært fé skal ávaxta í Söfnunarsjóði Íslands. 

6. gr. 

Leita skal staðfestingar á skipulagsskrá þessari og hún birt í B-deild Stjórnar- 

tíðindanna. 
7. gr. 

Með skipulagsskrá þessari er úr gildi felld skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð 

Björns Eiríkssonar og Kristínar Marteinsdóttur frá Höskuldsstaðaseli í Breiðdal, 

nr. 30 frá 5. apríl 1961. 

98 október 1971. Nr. 214. 

REGLUGERÐ 

um sjóðfélaga Lífeyrissjóðs bænda og iðgjöld til sjóðsins. 

1. gr. 

Sjóðfélagar í Lífeyrissjóði bænda skulu vera, með þeim undantekningum, sem 

nefndar eru í 2. málsgr., allir bændur á lögbýlum, sem þar eiga lögheimili og náð 

hafa 20 ára aldri fyrir lok næsta almanaksárs á undan, þar með taldir aðilar að 

félagsbúum. Séu hjón bæði talin bændur, skal aðeins annað þeirra talið sjóðfélagi,
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og sama á við um sambúðarfólk. Berist sjóðnum ekki tilkyning um, hvernig aðild 
skuli háttað, eða séu hlutaðeigendur ekki sammála um það atriði, sker sjóðstjórn úr. 

Heimill er stjórn sjóðsins að veita bændum, sem ekki eiga lögheimili á lögbýl- 
um sinum, aðild að sjóðnum, enda hafi þeir meiri hluta atvinnutekna sinna af bú- 
vöruframleiðslu. Þá er stjórninni heimilt að veita undanþágu frá þátttöku þeim 
bændum, sem eru sjóðfélagar í öðrum lífeyrissjóðum og hafa meiri hluta atvinnu- 
tekna sinna af öðru en búvöruframleiðslu. 

Heimilt er stjórn sjóðsins að taka í tölu sjóðfélaga starfsmenn á lögbýlum, sem 
ráðnir eru til eins árs eða lengur, enda komi Þeiðni um slíkt frá hlutaðeigandi 
vinnuveitanda. 

Elli- og örorkulífeyrisþegar sjóðsins teljast sjóðfélagar. 

2. gr. 
Við ákvörðun um, hverjir skuli teljast bændur á lögbýlum, skal að jafnaði 

farið eftir ábúendaskrá Landnáms ríkisins. 
Nú færir maður rök að því, að ekki sé um rétta eða fullnægjandi skráningu að 

ræða hjá Landnámi ríkisins á atriðum, er máli skipta í sambandi við réttindi hans 
eða skyldur, og skal þá stjórn sjóðsins úrskurða um aðild hans að sjóðnum með 
hliðsjón af skattframtölum, landbúnaðarskýrslum og öðrum gögnum, er máli geta 
skipt. Á sama hátt skal stjórnin taka skráningu til athugunar og úrskurðar, ef 
gögnum ber ekki saman eða hún telur af öðru tilefni ástæðu til að ætla skráningu 
ófullnægjandi eða ranga. 

Stjórnin tekur ákvörðun um, hvort breytt skráning skuli gilda um liðinn ið- 
gjaldagreiðslutíma. Þó skal ekki reikna iðgjöld aftur í tímann segn vilja þess, sem 
hlut á að máli, nema líklegt megi teljast, að hann hafi haft vitneskju um málavexti. 
Reikna skal vexti af vangreiddum iðgjöldum samkvæmt ákvæðum 1. málsgr. 6. gr., 
og biðtími sá, sem tilgreindur er í 10., 11. og 12. gr. laga nr. 101 1970, skal reiknaður 
frá þeim tíma, er stjórnin tók skráningu tl athugunar. Heimilt er þó til ársloka 
1972 að telja liðinn iðgjaldagreiðslutíma til biðtíma í þessu sambandi. 

Si.ylt er félagsbúi að senda lífeyrissjóðnum tilkynningu um, hverjir séu aðilar 
að bú:nu og hvernig tekjum þess sé skipt milli þeirra. Á sama hátt skulu allar breyt- 
ingar í þessu efni tilkynntar sjóðnum jafnóðum og þær eiga sér stað. Sjóðstjórnin 
ákveður, hvort leiðrétting á skiptingu iðgjalda skuli gerð fyrir liðinn iðgjaldagreiðslu- 
tíma, ef tilkynning hefur verið vanrækt. 

   

3. gr. 
lögjöld bænda, sem eru sjóðfélagar, skulu innheimt af búvöruverði, þar með 

töldum gjöldum til sjóða og kostnaði, er sölufélög greiða vegna framleiðenda, sem 
tiltekinn hundraðshluti þess. Hundraðshluti þessi skal ákveðinn fyrirfram fyrir 
hvert almanaksár, þannig að hann samsvari 4% af grundvallarlaunum, sbr. 8. gr. 
laga nr. 101 1970 um Lifeyrissjóð bænda, í verðlagsgrundvelli landbúnaðarvara 
haustið á undan. Hundraðshlutinn skal reiknaður með tveimur aukastöfum, og 
við álagningu hans skal farið eftir sömu reglum og gilda um búnaðarmálasjóðs- 
gjald samkvæmt lögum nr. 38 1945. 

Bændur, sem eru í hjónabandi eða óvígðri sambúð, sbr. 21. gr. laga nr. 101 
1970, skulu ekki greiða hærra iðgjald en sem svarar 4% iðgjaldi af hálfum öðrum 
grundvallarlaunum samkvæmi 8. gr. laganna, en aðrir bændur skulu greiða iðgjald 
allt að grundvallarlaunum. Hámörk þessi miðast hvert almanaksár við hjúskapar- 
stétt í lok ársins. 

Á móti iðgjöldum sjóðfélaga samkvæmt 1. málsgr. skal leggja gjald á allar 
búvörur, og skal gjald þetta vera ákveðinn hundraðshluti ár hvert þannig, að
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hann samsvari 6% framlagi af reiknuðum heildarlaunum allra bænda, er þeim ber 
að greiða iðgjöld af samkvæmt 1. og 2. málsgr. Ráðherra ákveður hundraðshlutann 
að fengnum tillögum sjóðstjórnar fyrirfram fyrir hvert almanksár. Nú kemur í ljós 

við reikningsuppgjör, að heildarfjárhæð framlags samkvæmt þessari málsgr. er ekki í 
réttu hlutfalli við heildarfjárhæð iðgjalda s samkvæmt 1. málsgr., og skal þá taka 
tillit til mismunarins við næstu ákvörðun gjaldsins, enda nemi hann a. m. k. 5%. 

Stjórn sjóðsins skal eigi síðar en 15. desember ár hvert, í fyrsta sinn fyrir 15. 
desember 1971, birta auglýsingu um þá hundraðshluta búvöruverðs, sem nefndir 
eru í 1. og 3. málsgr. og gilda eiga eftirfarandi almanaksár. 

4. gr. 
Tekjur af eggjatöku, fuglatekju, dún, selveiði, grásleppuveiði, lax- og silungs- 

veiði og reka skulu vera gjaldskyldar til sjóðsins að %, en þó skulu tekjur af veiði- 
leigu aldrei vera gjaldskyldar. Skal iðgjald samkvæmt 1. málsgr. 3. gr. nema 4% 
af hinum gjaldskylda hluta þessara tekna, en framlag samkvæmt 3. málsgr. 6%. 

5. gr. 
Nú hefur bóndi alvinnutekjur af öðru en búvöruframleiðslu og greiðir ekki af 

þeim iðgjöld til lífeyrissjóðs, og skal honum þá heimilt að greiða af slíkum tekjum 
iðgjöld til Lífeyrissjóðs bænda, en ekki mega þó heildariðgjaldagreiðslur fara fram 
úr mörkum þeim, sem tilgreind eru í 2. málsgr 3. gr. Iðsjöld skulu vera 10% af 

tryggðum tekjum, og teljast 4% vera iðgjöld sjóðfélag ja, en 6% framlag vinnu- 
veitanda. 

Iðgjöld af launþegum, sem eru sjóðfélagar samkvæmt 3. málsgr. 1. gr. skulu vera 
10% af umsömdum föstum launum með þeim takmörkunum, sem nefndar eru í 2. 
málsgr. 3. gr. Teljast 4% vera iðgjöld sjóðfélaga, en 6% framlag vinnuveitanda. 
Séu laun greidd í fóðrum, fæði, húsnæði eða öðrum hlunnindum, skulu þau reiknuð 
til peningaverðs eftir samkomulagi launþega og vinnuveitanda innan marka, sem 

sjóðstjórn kann að ákveða. 
6. gr. 

Þeir aðilar, sem taka búvörur bænda til sölumeðferðar, svo sem mjólkurbú, 
sláturhús og verzlanir, skulu innheimta iðgjöld samkvæmt Í. málsgr. 3. gr. eftir 
fyrirmælum sjóðstjórnar. Sama gildir um framlög samkvæmt 3. málsgr. 3. gr., nema 
ráðherra ákveði að greiða þau úr ríkissjóði í sambandi við niðurgreiðslu á land- 
búnaðarvörum. Heimilt er söluaðila að innheimta iðgjöld jafnóðum og greiðslur 
til bænda fara fram, en skil til sjóðsins skulu við það miðuð, að innheimta eigi sér 

stað eigi sjaldnar en tvisvar á ári. Skal gjalddagi fyrri árshelmings vera 1. ágúst, 
en gjalddagi síðari árshelmings 1. marz næsta ár. Þó skal gjalddagi vegna ársins 
1971 verða aðeins einn, þ. e. Í. marz 1972. Séu skil eigi gerð innan 30 daga frá gjald- 
daga, skal reikna dráttarvexti frá gjalddaga, jafnháa hæstu útlánsvöxtum banka. 

Skilagrein fyrir síðari árshelming skal fylgja sundurliðun á iðgjöldum ársins eftir 
nöfnum og nafnnúmerum iðg gjaldsgreiðenda. Enn fremur skal tilgreina heimilisfang, 
ef sjóðstjórn óskar þess. 

Með búvöruframleiðslu bónda reiknast einnig búvörur, sem lagðar eru inn á 
nafn maka hans, sambýliskonu eða sambylismanns, sbr. 21. gr. laga nr. 101 1970. 
Heimilt er söluaðila í samráði við sjóðstjórn að takmarka innheimtu iðgjalds vegna 
hvers einstaks bónda við fjárhæð sem svarar hámarksiðgjaldi því, sem kvæntum 
manni ber að greiða samkvæmt 2. málsgr. 3. gr. 

Bændur skulu standa skil á iðgjöldum og framlögum samkvæmt 4. og 5. gr., 
og sama gildir um iðgjöld og framlög samkvæmt 1. og 3. málsgr. 3. gr., ef sala á sér 

stað beint til neytenda. Gilda ákvæði 1. málsgr. en gjalddaga og dráttarvexti um 
þessar greiðslur. 
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Nú berast ekki iðgjöld af launþega samkvæmt 2. málsgr. 5. gr. innan þriggja 
mánaða frá gjalddaga, og skal hann þá talinn hættur iðgjaldagreiðslum til sjóðsins. 

lögjöld, sem ekki er skilað til sjóðsins, veita sjóðfélaga ekki lífeyrisréttindi. 
Heimilt er stjórn sjóðsins að semja við Framleiðsluráð landbúnaðarins um, að 

það annist innheimtu fyrir sjóðinn hjá söluaðilum og öðrum, sem gera eiga skil 
við hann á iðgjöldum og framlögum samkvæmt þessari grein, 

Nú nær samanlagt verð innlagðrar búvöru framleiðanda hjá söluaðila ekki kr. 
10 000.00 á árinu 1971, og er þá söluaðilanum heimilt að fella niður iðgjaldsinn- 
heimtu hjá hlutaðeigandi framleiðanda vegna þess árs. Sjóðnum er þó skylt að 
veita slíku iðgjaldi viðtöku, ef skil eru gerð fyrir árslok 1972. 

í. gr. 
Af iðgjöldum, sem sjóðnum eru greidd vegna manna, sem ekki eru sjóðfélagar, 

og sjóðfélaga, sem hafið hafa töku ellilífeyris eða náð 70 ára aldri, skal hann endur- 
greiða þann hluta, sem sjóðfélaginn hefur sjálfur greitt, enda komi krafa þar um 
innan þriggja ára frá lokum iðgjaldagreiðsluárs. Telji sjóðstjórn endurgreiðslurétt 
ótvíræðan og upplýsingar um móttakanda fullnægjandi, skal hún sjá um endur- 
greiðslu, annað hvort til söluaðila eða beint til iðsjaldsgreiðanda, án þess, að krafa 
sé gerð. Þá skulu iðgjöld, sem innheimt eru umfram þau mörk, sem tilgreind eru í 
2. málsgr. 3. gr., endurgreidd cigi sjaldnar en einu sinni á ári. 

8. gr. 
Árið 1971 skulu iðgjöld og framlög til sjóðsins vera > þess, sem í 3.—5. gr. segir, 

helming gur árið 1972 og %4 árið 1973. Frá 1. janúar 1974 skulu þau vera eins og 
segir í 38.—5. gr. 

9. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 24. gr. laga nr. 101 1970 um Lifeyrissjóð 

bænda og öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 26. október 1971. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Jón Sigurðsson 

Nr. 215. 4. nóvember 1971. 

REGLUGERÐ 

fyrir Hitaveitu Reykjahlíðar. 

1. gr. 

Gildissvið. 

Reglugerð þessi gildir um bvggðasvæði Reykjahlíðar og Voga. 

2. gr. 

Stjórn hitaveitunnar. 

Hreppsnefnd Skútastaðahrepps fer með stjórn hitaveitunnar og kýs þriggja 
manna hitaveitunefnd sér til ráðuneytis. Hreppsnefnd er heimilt að skipa hitaveitu- 
stjóra, er annist daglegan rekstur hitaveitunnar, en hreppsnefnd skipar starfsmenn 
honum til aðstoðar, eftir því sem þörf krefur. 

Þar til öðru vísi verður ákveðið, fer oddviti (sveitarstjóri) Skútustaðahrepps 
með störf hitaveitustjóra.
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3. gr. 

Einkaleyfi hitaveitu. 

Hitaveita Reykjahlíðar hefur einkaleyfi til dreifingar og sölu á heilu vatni á 
byggðasvæðinu í Reykjahlíð og Vogum, með þeim takmörkunum, sem um getur í 
10. og 12. gr. samnings við eigendur Reykjahlíðar jarðar og 9. og 11. gr. samnings 
við landeigendur í Vogum. 

Hreppsnefnd gelur þó heimilað einstaklingum og félögum að annast dreifingu 
og sölu á tilteknum svæðum undir yfirsljórn hitaveitunnar. 

4. gr. 

Dreifikerfi. 

Hreppsnefnd lætur leggja allt dreifikerfi hitaveitunnar ulanhúss og inn fyrir hús- 
vegg, enn fremur stofnleiðslu þaðan inn fyrir rennslishemil og telst dreifikerfið ná 
þangað, og vera eign hitaveitunnar. 

5. gr. 

Viðhaldsskylda. 

Hitaveitan hefur viðhaldsskyldu á dreifikerfinu. Notanda er óheimilt að tor- 
velda á nokkurn hátt aðgang til eftirlits og viðhalds á dreifikerfinu og má m. a. 
ekki hylja það innanhúss. 

6. gr. 
Þeim, sem á húseign við götu eða veg, þar sem dreifiæð hitaveitu liggur, er 

skylt að láta tengja hitakerfi hússins við hilaveituæðina. 
Nú eru sérstakir erfiðleikar á tengingu húss eða tenging þykir af einhverjum 

ástæðum ekki ráðleg, og getur þá hreppsnefnd ákveðið að húsið skuli ekki tengt 
við hitaveitukerfið. 

1
 . gI. 

Hreppsnefnd er heimilt að láta þeim húseigendum, sem hafa fullnægjandi kyndi- 
tæki, þegar hitaveitan er tengd, í té millihitara endurgjaldslaust, enda hafi þeir ekki 
átt kost á hitaveitu, þegar kynditækin voru sett upp. Millihitarar eru eign húseig- 
enda og hafa þeir viðhaldsskyldu á þeim. 

8. gr. 

Bótaskylda hitaveitu. 

Hitaveitan er ekki Þbótaskyld vegna ófullnægjandi varmaflutnings í miklum 
kuldum, rafmagnstruflana, breytinga á borholum eða af öðrum óviðráðanlegum or- 
sökum. Hitaveitan er ekki heldur bótaskyld vegna tjóns á mönnum eða eignum frá 
hitalögnum innanhúss, enda ber notanda að hafa örvggisventil á hitakerfi sínu. 

9. gr. 

Nýting. 

Notandi skal sjá um að leiða hitaveituvatnið frá hitakerfi sínu í frárennsli húss- 
ins. Óheimilt er að leiða bað þannig heitara en 509 til að hlífa holræsalögnum 
við miklum hitaspennum. Hitaveitunni er heimilt að nota aftur vatn, sem runnið 
hefur gegnum hitakerfi húss.
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10. gr. 

Varmanotkun. 

Sú hitaorka, sem hitaveilan lætur í té, er ætluð til upphitunar húsa og al- 
mennra heimilisnota. 

Hitaveitan ákveður hámark varmaafls til notenda. Henni er heimilt að minnka 
það eða loka fyrir, telji hún það nauðsynlegt vegna viðgerða eða annars. 

Nú keniur fran1 ósk um að nota hitaorku til annarra þarfa en greinir í 1. mer. 
og þarf þá til þess heimild hreppsnefndar. 

1l. gr. 

Umsóknir. 

Þeir, sem óska eftir að gerast notendur hitaveitunnar, skulu sækja skriflega um 
það til hreppsnefndar. 

Enn fremur skal húseigandi, sem ætlar að leggja hitakerfi í hús sitt eða breyta 
eldra kerfi, senda umsókn um það til hitaveitustjóra. Umsókn skal rita á þar til gert 
eyðublað, sem hitaveitustjóri lætur í té, og skal hún undirrituð af húseiganda eða 
fullgildum umboðsmanni hans. Umsókn skal fylgja uppdráttur í tveimur eintökum 
gerðum af sérmenntuðum manni af hitakerfi því, sem tengja skal hitaveitunni. 
Uppdrátturinn skal verða á blaði af íslenzkri staðalstærð, helzt A2. Hreppsnefnd 
er heimilt að láta ákvæði síðustu málsgreinar ekki koma til framkvæmda fyrr en 
á árinu 1972. 

12. gr. 

Samþykkt umsókna. 

Þegar hilaveitustjóri hefur samþykkt umsókn, skal hann árita bæði eintök upp- 
drátta. Annað varðveitir hann í skjalasafni hreppsins, en hitt afhendist umsækjanda. 
Samþykkt hitaveitustjóra fellir enga ábyrgð á hann varðandi hæfni hitakerfisins. 

Áður en verkið hefst, skal vi iðkomandi meistari rita nafn sitt á eintak hreppsins. 

13. gr. 

Eftirlit. 

Eftirlitsmaður hitaveitu skal hafa frjálsan aðgang að hitalögnum bæði innan- 
húss og utan meðan á verki stendur. 

Engar hilalagnir má hylja fyrr en þær hafa verið viðurkenndar af eftirlits- 
manninum. 

14. gr 
Áður en hitaveitan tekur til starfa skal sveitarstjórn semja gjaldskrá fyrir 

hitaveituna, og fá hana staðfesta af viðkomandi ráðuneyti, samanber 29. gr. laga 
nr. 58 1967. 

Gjaldskráin skal endurskoðuð á 5 ára fresti. 

15. gr. 

Viðurlög. 

Brot á reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 50 000.00, nema þyngri refs- 
ing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið að 

hætti opinberra mála.
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Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Skútustaðahrepps, 

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, 4. nóvember 1971. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
Hallgrímur Dalberg. 

4. nóvember 1971. Nr. 216. 

GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Reykjahlíðar, Skútustaðahreppi. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Hitaveita Reykjahlíðar selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem 

gerð hafa verið eða verða gerð í Reykjahlíð og Vogum eftir þeim reglum, sem settar 
eru í gjaldskrá þessari sbr. og reglugerð Hitaveitu Reykjahlíðar, staðfestri 4. nóvem- 

ber 1971. 
2. gr. 

Hitaveita Reykjahlíðar 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 
nægilega stórir að dómi hitaveitustjóra. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan heimil fyrir hámarksrennsli til hvers upp- 
hitunarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem 

hemillinn er stilltur á. 
Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. 

3. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveiltunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er 

um getur í 2. gr. Hitaveitan brevtir stillingu hemils eftir óskum húseigenda 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 
framfæri við hitaveituna fyrir Í. 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. 250.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

bh. Vatnsgjald kr. 390.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu 

hemils. 

Á gjöld þessi leggst söluskattur skv. gildandi reglum á hverjum tíma. 

5. gr. 
Hitaveilugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð og skulu þau greið- 

ast til innheimtumanns eða í Samvinnubankanum á Húsavík. Gjalddagi er við fram- 

vísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vanskil, ef gjöldin 

eru ekki að fullu greidd innan 7 daga frá gjalddaga,
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HI. KAFLI 

6. gr. 
Heimæðagjald Hitaveitu Reykjahlíðar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

a. Fyrir hús, sem hafa olíu-, kola- eða rafmagnskynditæki, fyrir 1. október 1971. 
Hús allt að 300 mó að utanmáli kr. 183 000.00. 
Hús 300—-2000 mð að utanmáli kr. 18 000.00 fyrir 300 mö og kr. 15.00 á hvern 
rúmmetra þar yfir. 
Hús stærri en 2000 mé að utamáli kr. 38500.00 fyrir 2000 mö og kr. 10.00 á 
hvern rúmmetra þar yfir. 

b. Fyrir önnur hús. 
Hús allt að 300 mð að utanmáli kr. 23 000.00. 
Hús 300—-2000 nð að utanmáli kr. 23 000.00 fyrir 300 mö og kr. 20.00 á hvern 
rúmmetra þar yfir. 
Hús stærri en 2000 mð að utanmáli kr. 57 000.00 fyrir 2000 m3 og kr. 15.00 á 
hvern rúmmetra þar yfir. 
Stofngjald fyrir hvern aðalrennslishemil umfram einn á sama inntaki er kr. 
3500.00. 

7. gr. 
Gjöld samkv. 4. og 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingakostnaðar 31. okt. 

1971, en breytast, eins og hún gefur tilefni til, Þó Þannig að miða skal við meðal- 
vísitölu hvers árs. 

IV. KAFLI 

8. 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. 

9. gr. 
Öl gjöld samkv. gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

10. gr. 
Hitaveita Reykjahlíðar hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi 

eða íbúð notanda, sem vanrækir að greiða hitaveilusjöld. Fyrirætlun um lokun ber 
að tilkynna með 3 daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er, auk kr. 
250.00 í hvert skipti. 

11. gr. 
Eftirlitsmanni Hitaveitu Reykjahlíðar skal hvenær sem er frjáls aðgangur að 

öllum hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta taf- 
arlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til 
varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt Orkulögum nr. 58 929. apríl 1967, 
til þess að öðlast gildi begar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. nóvember 1971. 

F. h.r. 
Hjálmar Vilhjálmsson. in 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Stjórnartíðindi B 16, nr. 203—216. Útgáfudagur 16. nóvember 1971.
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REGLUGERÐ 

um kosningu og starfssvið iðnráða. 

1. gr. 
Í hverjum kaupstað skal vera iðnráð. Heimilt er einnig iðnaðarmönnum utan 

kaupstaða, í kauptúnum og annars staðar að stofna iðnráð, en skilyrði fyrir því 
er þó það, að 25 iðnaðarmenn hið fæsta í 10 iðngreinum standi að iðnráðinu, enda 
sé iðnaðarmannafélag eða iðnfélag á staðnum. Þar sem ekki eru iðnráð á staðnum 
skulu lögreglustjórar, iðnaðarmenn og aðrir, sem þurfa á aðstoð iðnráða að halda, 
snúa sér til iðnráðs næsta kaupstaðar eða Iðnráðs Reykjavíkur. 

2. gr. 
Iðnráðin skulu vera iðnaðarmönnum almennt til aðstoðar og ráða í ágreinings- 

og vandamálum þeirra. Þau skulu og vera lögreglustjórum, ríkisstjórn og bæjar- 
stjórnum til ráðuneytis, um mál er iðnað varða. 

3. gr. 
Iðnráðin skulu eftir því, sem við verður komið hafa eftirlit með því, að lögum 

og reglugerðum um mál iðnaðarmanna sé framfylgt. Þau gera tillögur til lögreglu- 

stjóra um útgáfu meistarabréfa og um iðnréttindi próflausra manna, enda mega 
lögreglustjórar ekki veita próflausum mönnum neins konar iðnréttindi nema sam- 
kvæmt meðmælum hlutaðeigandi iðnráðs eða Landssambands iðnaðarmanna. Verði 

ágreiningur um afgreiðslu máls milli þessara aðila úrskurðar ráðherra. 

4. gr. 
Rísi ágreiningur milli iðngreina, eða einhverra annarra um það, hvaða verk 

tilheyri hverri iðngrein, eða hvað skuli teljast iðnaðarvinna, skal leita álits við- 
komandi iðnráðs. sem þá skal beita sér fyrir að ná samkomulagi um lausn ágrein- 
ingsmálsins, með gerðardómi eða á annan hátt. Náist ekki samkomulag skal iðn- 
ráðið gera tillögur til lögreglustjóra um úrskurð. Um öll slík mál skal hafa samráð 
við Iðnráð Reykjavíkur. 

5. gr. 
Í hverju iðnráði skal eiga sæti einn fulltrúi fyrir hverja iðngrein, kosinn sam- 

eiginlega af sveinum og meisturum á staðnum í þeirri iðngrein. Þó skal þar sem 
bæði sveinafélög og meistarafélög eru starfandi á sama stað, í sömu iðngrein, kosinn 
sinn fulltrúinn af hverju félagi og sitja þá í því tilfelli tveir fulltrúar frá viðkom- 
andi iðn í iðnráðinu. 

Sé ekki bæði sveinafélag og meistarafélag starfandi í sama stað í sömu iðn- 
grein, skal í fjölmennum iðngreinum, þar sem starfandi meistarar og sveinar eru 
50 eða fleiri kjósa tvo fulltrúa, svein og meistara. 

B54 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Kjósa skal varafulltrúa fyrir hvern aðalmann í iðnráðinu, á sama hátt og 
aðalmenn. Deyi aðalmaður, eða flytji burt úr umdæminu eða Þiðjist lausnar frá 
starfinu, tekur varafulltrúi við. Einnig er aðalfulltrúa heimilt að láta varafulltrúa 
gegna störfum. í sinn stað, ef hann hefur lögleg forföll sjálfur. 

Ef iðnráðsfulltrúi, kosinn af sveinafélagi gerist meistari, eða öfugt, hefur við- 
komandi félag rétt til að taka af honum umboð hans og fá það varamanni. Sama 
gildir, ef í iðngrein, sem áður var óskipt, er myndað sveina- eða meista rafélög. 
Ef varamaður forfallast á sama hátt, skal fara fram aukakosning í iðngreininni. 
Aukakosning fer fram með sama hætti og regluleg kosning. Nú kýs einhver iðn- 
grein engan fulltrúa í iðnráð og getur iðnráð þá valið sér fulltrúa fyrir þá iðngrein. 

6. gr. 
Kosningarétt eiga allir, sem lögleg iðnréttindi hafa í einhverri iðngrein, þó 

Þannig, að þar sem bæði sveina- og meistarafélög eru starfandi á sama stað, er 
kosningaréttur bundinn við félagsréttindi í viðkomandi félagi. Rísi ágreiningur um 
kosningarétt, sker viðkomandi lögreglustjóri úr, samkvæmt skrá þeirri er um getur 
í 24. gr. laga nr. 79 13. ágúst 1971. 

Eigi einhver maður iðnréttindi í fleiri en einni iðngrein, er honum óheimilt að 
nota kosningarétt sinn nema með einni iðngrein og velur hann þá sjálfur, hver það 
skuli vera, en tilkynna skal hann því félagi, sem fyrir kosningu stendur. Kjörgengi 
er ekki bundið við kosningarétt. 

7. gr. 
Kosning til iðnráðs skal fara fram í nóvembermánuði, og er kjörtímabilið 

fjögur ár. 
Þar sem bæði sveina- og meistarafélög eru starfandi á sama stað, í sömu iðn- 

grein, sjá þau um kosninguna, hvert hjá sér. Skulu þau hafa lokið þessu og tilkynnt 
iðnráði úrslitin fyrir 30. nóvember það ár, sem kjósa skal. Í þeim iðngreinum, sem 
engan félagsskap hafa sér framkvæmdastjórn iðnráðsins um kosninguna. 

Kjörfund skal boða með viku fyrirvara bréflega, í blöðum eða á annan hátt, svo 
tryggt sé eins vel og unnt er, að fundarboðið komist til allra hlutaðeigandi. 

Kosning skal vera leynileg og bundin við uppástungur, og telst sá kosinn, sem 
fær meirihluta greiddra atkvæða. Nú fær enginn af þeim, sem í kjöri eru meirihluta 
greiddra atkvæða og skal þá kosið á ný um þrjá, sem flest fengu atkvæðin. Fái 
enginn þeirra meirihluta greiddra atkvæða, skal enn kosið milli þeirra tveggja, 
sem flest atkvæði fengu og hlýtur þá sá kosningu, er fleiri fær atkvæðin. Ef atkvæði 
eru jöfn ræður hlutkesti. Kjörfundur er löglegur, cf löglega er til hans boðað. 

8. gr. 
Fráfarandi framkvæmdastjórn boðar hið nýkjörna iðnráð saman til fyrsta fundar 

og stjórnar honum. Hún gefur skýrslu um störf og hag iðnráðsins. Hún stjórnar 
kosningu nýrrar stjórnar, 3 eða $ manna og jafnmargra til vara, 2 endurskoðenda 
og eins til vara. Formaður skal kosinn sérstaklega, en að öðru leyti skiptir stjórnin 
sjálf með sér verkum. 

9. gr. 
Framkvæmdastjórn skal halda fundi svo oft, sem henni þykir þurfa, og með 

öllu iðnráðinu, þegar sérstakar ástæður eru fyrir hendi, eða þegar 5 iðnráðsfulltrúar 
frá jafnmörgum iðngreinum eða fleiri óska þess. Iðnráðsfundi skal boða bréflega, eða 
á annan tryggilegan hátt með þriggja daga fyrirvara. Fundur er lögmætur, ef löglega 
er til hans boðað.
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Ef mál kemur fyrir fund framkvæmdastjórnar, sem varðar beinlínis einhverja 
iðngrein eða iðnfélag, sem ekki á fulltrúa í framkvæmdastjórn, skal viðkomandi 
fulltrúi boðaður á fundinn. 

Framkvæmastjórnin fer að öðru leyti ein með mál iðnráðsins milli funda þess 
og getur iðnráðið sjálft sett nánari starfsreglur fyrir framkvæmdastjórnina. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 79 13. ágúst 1971 til þess 
að öðlast gildi þegar í stað og birtast til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 118 25. október 1937 um kosningar og 
starfssvið iðnráða svo og auglýsing nr. 189 14. október 1939 um breyting á þeirri 

reglugerð. 

Iðnaðarráðuneytið, 12. nóvember 1971. 

Magnús Kjartansson. 
  

Jóhannes Guðfinnsson. 

15. nóvember 1971. Nr. 218. 

REGLUGERÐ 

um eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum. 

1. gr. 
Rétt til eftirlauna (ellilífeyris) eiga þeir, sem fullnægja öllum eftirtöldum 

skilyrðum. 
a. Eru fullgildir félagar í stéttarfélagi innan Alþýðusambands Íslands. Sama 

gildir um fullgilda félaga í öðrum stéttarfélögum, enda teljist þau til verkalýðs- 
félaga samkvæmt 4. gr. laga nr. 29 1956, um atvinnuleysistryggingar, og hafi komið 
á hjá sér skylduaðild að lífeyrissjóði. 

b. Eru fæddir árið 1914 eða fyrr. 
c. Hafa náð 70 ára aldri og látið af störfum. Maður, sem náð hefur 75 ára aldri, 

á þó rétt á eftirlaunum án tillits til, hvort hann hefur látið af störfum eða 

ekki. 
d. Eiga að baki a. m. k. 10 ára réttindatíma og hafa hvert þessara ára áunnið sér 

a. m. k. %s úr stigi, sbr. 5. gr. 

2. gr. 
Nú andast maður, sem öðlazt hefur rétt til eftirlauna samkvæmt 1. gr. eða hefði 

getað öðlazt slíkan rétt með áframhaldandi réttindavinnslu, og skal þá eftirlifandi 
maki hans eiga rétt til eftirlauna samkvæmt 7. gr., enda hafi hinn látni fallið frá 
eftir 31. desember 1969 og uppfyllt skilyrði a-liðar 1. gr., átt að baki a. m. k. 5 ára 
réttindatíma og áunnið sér stig í samræmi við d-lið 1. gr. 

3. gr. 
Maður telst hafa látið af störfum, sbr. c-lið 1. gr., ef hann fellir niður vinnu og 

árlegar launatekjur hans lækka stórlega frá því, sem þær hafa verið undanfarandi 
ár, enda njóti hann hvorki atvinnuleysisbóta né slysadagpeninga. Það telst stórfelld 
lækkun í þessu sambandi, ef árlegar launatekjur ná ekki lengur helmingi þeirra 
launatekna, sem hlutaðeigandi hafði undanfarandi ár, eða svara ekki til helmings 

þess árlega stigafjölda, sem lagður er til grundvallar útreikningi eftirlauna. Nú lætur 
maður af fullu starfi, en heldur áfram starfi að hluta, og er þá heimilt að greiða
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honum skert eftirlaun, enda séu launatekjur hans eigi hærri en hálf föst laun þau, 
sem fylgja starfi því, er hann gegndi. 

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, þó eigi lengur 
en til 75 ára aldurs, sbr. c-lið 1. gr. Slík niðurfelling skal reiknuð í heilum mánuðum 
fyrir hvert almanaksár um sig, en broti úr mánuði sleppt. Sé um stopula vinnu að 
ræða, skal reikna 25 vinnudaga 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, sbr. 1. málsgr. 5. gr. 
Aldrei skal þó fella niður eftirlaun, ef árlegar launatekjur svara til minna en % af 
árlegu meðaltali stiga, sem lagt er til grundvallar útreikningi eftirlauna. 

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 samkvæmt ákvæð- 
um samkomulags atvinnurekenda og Alþýðusambands Íslands frá 19. maí 1969 eða 
öðrum ákvæðum um skylduaðild að lifeyrissjóðum sbr. a-lið 1. gr., ef hlutaðeigandi 
ákvæði hefðu öðlazt gildi 1. janúar 1955. 

Réttindatími manns, sem ekki hafði náð 55 ára aldri í árslok 1954, reiknast frá 
1. næsta mánaðar eftir að þeim aldri er náð. 

Réttindatími, sem áunninn er eftir árslok 1969 og miðast við iðgjaldagreiðslur 
til lífeyrissjóðs, reiknast í mánuðum. 

Nú hefur félagi verið bóndi á lögbýli eftir árslok 1954 og eftir að hann náði 55 
ára aldri, og skal þá slíkur tími reiknast með réttindatíma, enda eigi félaginn ekki 
rétt til lífeyris samkvæmt lögum um Lifeyrissjóð bænda. Sama gildir um búrekstur 
utan lögbýlis, ef hann hefur að dómi umsjónarnefndar eftirlauna verið aðalatvinna 
hlutaðeigandi félaga og vinnuframlag félagans telst hafa verið verulegt í samanburði 
við fullt starf launþega. 

5. gr. 
Eftirlaunaréttur miðast við áunnin stig. Til grundvallar stigaútreikningi skal 

reikna fyrir hvert almanaksár árslaun miðuð við fast dagvinnukaup 52 vikur á ári 
samkvæmt 2. taxta Dagsbrúnar með fullri starfsaldurshækkun. Verði grundvöllur 
þess að dómi ráðherra ónothæfur mælikvarði á breytingar á dagvinnutekjum Jlaun- 
þega innan Alþýðusambands Íslands almennt, skal hann að fengnum tillögum um- 

sjónarnefndar eftirlauna ákveða annan stigagrundvöll, svo og tengingu hans við 

fyrri grundvöll. 
Laun þau, sem félagi hefur eftir árslok 1969 greitt iðgjöld af samkvæmt sam- 

komulaginu frá 19. maí 1969 eða hliðstæðum ákvæðum, sbr. 1. málsgr. 4. gr., skulu 

umreiknuð í stig á þann hátt, að deilt skal í árslaunin með grundvallarlaunum hlut- 
aðeigandi árs, sbr. 1. málsgr. þessarar greinar. Fáist ekki með þessu móti upplýsing- 
ar um iðgjaldsskvldar launatekjur a. m. k. 5 almanaksára auk þess árs, er sótt er 
um eftirlaun, skal fyrir þau ár, sem á vantar, stuðzt við upplýsingar skattstjóra um 
framtaldar launatekjur næstu starfsár á undan. Skulu launatekjur samkvæmt skatt- 
framtölum umreiknaðar í stig með framangreindum hætti, en aldrei skal þó reikna 
meira en 1.1 stig fyrir einstakt almanaksár til ársloka 1969, og sama gildir um tíma 

eftir árslok 1969, þar til skylduaðild að lífeyrissjóði hefur verið komið á, sbr. a-lið 
1. gr. 

Við útreikning stiga lengra aftur í tímann en upplýsingar lífeyrissjóðs og skatt- 
stjóra ná, skal miða við meðaltal stiga þrjú beztu árin, sem upplýsingar eru um. 

Hefjist réttindatími samkvæmt 2. málsgr. 4. gr. ekki um áramót, skal reikna stig 
fyrsta almanaksársins í hlutfalli við réttindatíma á árinu.
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Ekki skal reikna stig fyrir lengri tíma en 20 ár og ekki fyrir tíma eftir að taka 

eftirlauna er hafin. Við úrskurðun makalifeyris skal þó taka tillit til áunninna stiga 

fram til 75 ára aldurs hins látna, og á sama hátt skal fjárhæð ellilífeyris endurskoðuð 

við 75 ára aldur félaga með hliðsjón af áunnum stigum eftir að taka ellilífeyris hófst. 

Stig skulu reiknuð með þremur aukastöfum. 

6. gr. 

Sé taka lífeyris hafin á sama ári og iðgjaldagreiðslu til lífeyrissjóðs lýkur og 

ekki vitað um grundvallarlaun ársins, skal úrskurður um eftirlaun til bráðabirgða 

miðast við áunninn rétt í ársbyrjun, en síðan skal leiðrétting eiga sér stað eftir lok 

ársins. Leiki vafi á, hvort áunnin stig á árinu eru einvörðungu fyrir tíma, áður en 

taka eftirlauna hófst, skal ekki reikna með fleiri stigum en réttindatími á árinu og 

áunnin stig næsta ár á undan veita tilefni til. 

7. gr. 
Eftirlaun skiptast í ellilífeyri og makalifeyri. 
Fjárhæð ellilífeyris er hundraðshluti af meðaltali grundvallarlauna næsta ö 

almanaksárin, áður en taka lífeyris hefst, og nemur hundraðshluti þessi samanlögð- 
um stigafjölda, sem félaginn hefur áunnið sér, margfölduðum með 1.8. Aldrei skal 
þó reikna með færri stigum en 5. 

Fjárhæð makalifeyris er hundraðshluti af meðaltali grundvallarlauna næstu 5 
almanaksárin, áður en taka lífeyris hefst, og nemur hundraðshluti þessi samanlögð- 
um stigafjölda, sem félaganum var reiknaður, að viðbættum $ stigum. Falli félagi 
frá, áður en hann nær 70 ára aldri, skal auk áunninna stiga reikna þau stig, sem ætla 
má, að hann hefði áunnið sér fram til 70 ára aldurs, miðað við meðaltal stiga þrjú 
síðustu almanaksárin áður en hann féll frá. 

Maður getur notið samtímis elli- og makalifeyris samkvæmt lögum þessum, enda 
sé heildarfjárhæð eftirlauna eigi hærri en sem svarar fjárhæð ellilífeyris fyrir 20 

áunnin stig. 

8. gr. 
Heimilt er ráðherra, að fengnum tillögum umsjónarnefndar eftirlauna, að ákveða 

fyrir eitt ár í senn greiðslu uppbótar á eftirlaun, sem þegar hafa verið úrskurðuð. 
Miðast heimild þessi við byrjun hvers almanaksárs, í fyrsta sinn við ársbyrjun 1972. 
Við slíka ákvörðun skal m. a. hafa hliðsjón af breytingum, er orðið hafa á kauptaxta 
þeim, sem stigaútreikningur miðast við, sbr. 1. málsgr. 5. gr., og hliðstæðum uppbót- 
um, sem almennt eru greiddar á lífeyri úr lífeyrissjóðum verkalýðsfélaga. 

9. gr. 
Greiðslur úr lífeyrissjóðum og hliðstæðar greiðslur úr ríkissjóði eða öðrum op- 

inberum sjóðum koma til frádráttar greiðslum samkvæmt 7. og 8. gr. Hafi hlutað- 
eigandi eftir 19. maí 1969 gengið úr lífeyrissjóði og afsalað sér réttindum sínum þar, 
skal sá lífeyrir, sem hann hefði ella átt rétt á úr sjóðnum, dragast frá á sama hátt. 
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 starfræktir voru fyrir gildistöku laganna. 

Eigi eftirlaunamaður innstæðu í lífeyrissjóði með séreignaskipulagi, skal árleg- 
ur frádráttur nema 10% af innstæðunni, eins og hún er, þegar eftirlaunagreiðslur 
samkvæmt þessari grein hefjast.
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Hafi lífeyrissjóður krafizt iðgjalda umfram þau, sem greiða hefði átt samkvæmt 
samkomulaginu frá 19. maí 1969, skal umsjónarnefnd eftirlauna áætla þann hluta líf- 
eyrisgreiðslna, sem stafar af slíkri umframgreiðslu iðgjalda, og kemur hann ekki til 
frádráttar. 

10. 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. 

Eftirlaun skulu greidd frá 1. janúar 1971 til þeirra, sem þá eiga rétt til þeirra 
samkvæmt 1. gr. Til þeirra, sem síðar öðlast rétt til þeirra, skulu þau greidd frá 1. 
næsta mánaðar eftir að þeir öðluðust réttinn. Eftirlaun falla niður í lok þess mán- 
aðar, er lifeyrisþegi fellur frá. Fjárhæð eftirlauna skal reiknuð í heilum krónum á 
mánuði án tillits til greiðslutímabils, sbr. 1. málsgr. 

11. gr. 
Stjórnir hlutaðeigandi lífeyrissjóða úrskurða eftirlaun og annast greiðslu þeirra. 

Eigi hlutaðeigandi eftirlaunaþegi ekki lífeyrisréti í neinum lífeyrissjóði, skal stjórn 
lífeyrissjóðs stéttarfélags hans úrskurða eftirlaunin og greiða þau, nema samkomu- 
lag sé um annað milli þess sjóðs og lifeyrissjóðs fyrirtækis, sem félaginn hefur 
starfað hjá. 

Eftirlaun skulu ekki greidd lengra aftur í tímann en tvö ár, reiknað frá lokum 
þess mánaðar, er umsókn berst sjóðsstjórn. 

12. gr. 
Umsjónarnefnd eftirlauna hefur yfirumsjón með úthlutun eftirlauna og úthlutar 

stjórnum lífeyrissjóða, sbr. 11. gr., fé því, sem þarf til greiðslu eftirlaunanna. Skylt 
er umsækjendum, stjórnum lífeyrissjóða og skattstjórum að veita nefndinni þær upp- 
lýsingar, er þessir aðilar hafa tök á að veita og nefndin telur mega að gagni verða 
við ákvörðun eftirlaunaréttinda. Hún úrskurðar og um ágreining, sem upp kann 
að koma um úrskurðun og greiðslu eftirlauna. 

13. 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 13. gr. laga nr. 63 1971 og óðlast 
gildi þegar í stað. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 242 1970 um eftirlaun til 
aldraða félaga í stéttarfélögum. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 15. nóvember 1971. 

Magnús Kjartansson. 

Páll Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

fyrir Rafveitu Revkjarfjarðarhrepps. 

A. STJÓRN OG REKSTUR 

1. gr. 

Markmið rafveitunnar. 

Rafveita Reykjarfjarðarhrepps er fyrirtæki, sem Reykjarfjarðarhreppur starf- 
rækir í þeim tilgangi að veita raforku um Reyvkjarfjarðarhrepp og selja hana til 

heimilisnotkunar, iðnaðar og annarra þarfa. 
Rafveitan er eign Reykjarfjarðarhrepps, en skal rekin sem sjálfstætt fyrirtæki 

undir nafninu Rafveita Reykjarfjarðarhrepps og skal hún hafa sérstakt reiknings- 
hald. 

2. gr. 

Verksvið og orkusvæði. 

Rafveita Reykjarfjarðarhrepps vinnur raforku í orkuveri, er hún reisir í hreppn- 

um, eða kaupir raforku af öðrum, og veitir þeirri orku, sem þannig er unnin eða 

keypt, um orkuveitukerfi rafveitunnar. 
Orkuveitusvæði rafveitunnar er Reykjarfjarðarhreppur eða sá hluti hans og 

nágrennis, sem hreppsnefndin kann að ákveða og ráðherra samþykkir. 
Rafveita Reykjarfjarðarhrepps hefur einkarétt til sölu á raforku beint til raf- 

orkunotenda á orkuveitusvæði sínu. 

3. gr. 

Stjórn raforkumála. Rafveitustjóri. 

Yfirstjórn raforkumála Reykjarfjarðarhrepps er í höndum hreppsnefndar en 
framkvæmdastjórn skal falin rafveitunefnd ásamt rafveitustjóra, sem hún ræður að 
fengnu samþykki hreppsnefndar og skal hann um rafmagnssérmenntun fullnægja 
skilyrðum, sem Rafmagnseftirlit ríkisins samþykkir. Í rafveitunefnd skulu eiga 
sæti 3 menn, kosnir af hreppsnefnd. 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 hreppsnefnd þær skýrslur, er óskað er eftir um 

starfrækslu og ástand rafveitunnar og leggja ársreikning fyrir hreppsnefndir til 
úrskurðar samtímis ársreikningum hreppsins. 

Rafveitunefnd semur nánari reglur, sem hreppsnefnd skal staðfesta, um einstök 
atriði þessarar reglugerðar, eftir því sem þörf gerist. Hún gerir einnig tillögur til 
hreppsnefndar um gjaldskrá fyrir rafveituna, undirbýr samninga um orkukaup og 
orkusölu, og annast allar framkvæmdir allra raforkumála fyrirtækisins. 

Rafveitunefnd skipar alla fasta starfsmenn rafveilunnar, að fengnum tillögum 
rafveitustjóra og setur þeim erindisbréf.
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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 rafveitunnar, svo sem þörf er á, auk hinna föstu starfsmanna. Fela má rafveitunefnd hreppsins framkvæmdir sam- kvæmt þessari grein eftir því sem þörf krefur eða henta þykir. 

6. gr. 
Reikningshald og ráðstöfun tekna. 

Rafveita Reykjarfjarðarhrepps 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 
afborgunum af áhvílandi skuldum, vöxtum og öðrum rekstrarkostnaði, þar með 
talið fullnægjandi viðhald og endurnýjun virkja og annað, sem nauðsynlegt er til 
þess að tryggja öruggan rekstur rafveitunnar, en tekjur sem umfram verða, renna í 
varasjóð. Rafveitustjóri varðveitir sjóð rafveitunnar eftir nánari reglum, sem hrepps- 
nefnd 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 Reykjarfjarðarhrepps 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. Raf- 
orkan er seld sem einfasa riðstraumur með 220 volta málspennu og 50 riðum á 
sekúndu. Þegar sérstakar ástæður mæla með, má rafveitustjéri láta í té orku með 
annarri spennu og annarri straumtegund. 

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 rafveitunnar, 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 afl þarf og til hvers það er ætlað.
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10. gr. 

Umsókn um heimtaug. 

Umsókn um heimtaug eða breytingu á heimtaug, skal undirrituð af húseiganda, 
er skuldbindur sig til þess með undirskrifl sinni að greiða heimtaugargjald það, 
er ákveðið er í gjaldskrá rafveitunnar. Heimtaugar með stofnvari eru eign rafveit- 
unnar, enda þótt heimtaugargjaldið hafi verið greitt eftir kostnaði heimtaugar. 
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 ofanjarðarheimtaug er breytt í neðanjarðar, skal húseigandi 
greiða mismun, sem ákveðinn er í gjaldskrá. Rafveitunni er heimilt að krefjast 

skuldbindingar um lágmarksnotkun um heimtaug. Sé um tiltölulega mikla notkun að 

ræða, og rafveitan þarf, til þess að fullnægja henni, sérstaklega að auka háspennu- 

kerfi, auka afl spennistöðvar eða gera meiri háttar viðbætur á lágspennukerfi, er 

rafveitustjóra heimilt að krefjast skuldbindingar umsækjanda um tiltekinn notkunar- 

tíma 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 rafvirkjar annast um- 

sóknir og tilkynningar til rafveitunnar um allar raflagnir fyrir hönd húseiganda 

eða notanda, samkvæmt því, sem ákveðið er í reglum um raflagningar á orkuveitu- 

svæðinu, 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 raf- 

virkja, 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 rafveilan 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 óheimilt án leyfis rafveitunnar. 

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. 
B 55
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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 lóggiltan rafvirkja 
lagfæra þetta. 

Nú kemur í ljós við skoðun, sem framkvæmd er af rafveitunni, Rafmagnseftirliti 

ríkisins eða löggiltum rafvirkja á húsveitu og tækjum, að galli er á veitu eða tækj- 
um, og skal þá eigandi veitunnar eða tækjanna skyldur til þess að láta gera við 
gallann á sinn kostnað. Viðgerðin skal framkvæmd af löggiltum rafvirkja. 

Rafveitustjóri getur látið taka veiluna eða læki úr sambandi, meðan galli er á 
veitunni eða tækjunum, þar til úr er bætt, eða látið gera við galla á kostnað eiganda. 

Húseiganda er skylt að sjá um að stofntaugar á húsveitu hans séu ávallt nægi- 
lega gildar fyrir notkun veitunnar. Ef óleyfileg vör finnast í veitu, skal notandi 
veitunnar gerður ábyrgur fyrir, samkvæmt fyrirskipun Rafmagnsettirlits ríkisins. 

Séu gerðar óleyfilegar tengingar eða breytingar á veitu eða tækjum, eða sýnt 
hirðuleysi um meðferð eða viðhald veitu eða lækja, 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 kröfum, sem settar eru í reglugerðum 
Rafmagnseftirlits ríkisins um taforkuvirki, og reglugerðum Rafveitu Reykjar- 
fjarðarhrepps. 

14. gr. 

Mælitæki. 

1. Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir húsveitu, 
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 raforkunotkun veitunnar, þar til hann lætur af notkun hennar 

og hefur sagt upp notkuninni með þeim fyrirvara, sem um getur í 19. gr. 
Notandi leggur til öll mælitæki og annast venjulegt. viðhald þeirra og endur- 

nýjun á sinn kostnað. Rafveitunni er þó að sjálfsögðu heimilt að hafa eftirlit með 
tækjum þessum hverju sinni, og þarf samþykki hennar til þess að skipt sé um tæki 
eða ný sett, enda reiknað með því að rafveitan annist útvegun mælitækja fyrir 
notendur. 

Gerist rafveitan hins vegar 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 viðhald þess og 
endurnýjun. 

2. Ef notandi óskar, að mælitækið sé leiðrétt, skal hann senda skriflega beiðni 
um það til rafveitunnar. 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 véfengir 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  / =-5% en rafveitan annars. 

Hafi kwst.mælir sýnt -/--5% skekkju eða meiri, skal rafveitan áætla leiðrétt- / 

ingu á reikningi rafmagnsnotanda miðað við fyrri notkun, og þær upplýsingar, er
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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 slutlu 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 gjaldskrárlið. 
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. 

5. Ef svo reynist að notkun hefur orðið meiri en álestur sýnir eða álestur 

verið skakkur eða útreikningur á reikningsfjárhæðinni, áskilur rafveitan sér rétt 

til þess að leiðrétta þessa skekkju eftir á, undir eins og vilað er. 

6. Verði uppvíst, að straumur sé notaður á annan hátt en um er samið eða 

raskað hefur verið mælitækjum eða breyti tengingu, þannig að ekki komi fram öll 

notkun, skal rafveitan áætla þann straum, sem notaður hefur verið 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 

lHggi við að lögum. 
Ef ekki eru fyrir hendi sérstakar upplýsingar um líklega notkun á veitunni, 

má miða matið við stærð á vörum þeim, sem fyrir veilunni eru. 

Við endurtekningu skal rjúfa samband við veituna og gera ráðstafanir til þess 

að koma fram ábyrgð á hendur þeim, sem. Þrotlegir hafa gerzt. 

15. gr. 

Ábyrgð. 

Ef vanskil eða dráttur verður á greiðslu rafmagnsgjalds, getur rafveitan krafizt 

tryggingar fyrir skilvísri greiðslu. Ef rafmagnsnotkun um mælitæki nægir ekki til 

þess að greiða raunverulegan afhendingarkostnað raforkunnar um mælitækið, er 

rafveitunni heimilt að krefjast lágmarksgjalds fyrir notkunina. Að öðrum kosti er 

rafveitunni 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, sem raforka 

er notuð í, og er reikningurinn fallinn í gjalddaga undir eins og krafið er um 

greiðslu. Nánari reglur um gjalddaga og tilhögun á innheimtu má setja í gjaldskrá. 

17. gr. 

Lokun fyrir veitu og enduropnun. 

Sé gjald fyrir raforku ekki greitt þgar 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.



Nr. 219. 420 18. nóvember 1971. 

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. 

b) Þegar ábyrgðarmaður notanda stendur ekki við ábyrgðina. 
c) Þegar notandi hefur gerzt brotlegur við reglugerð þessa. 

Lokun fyrir strauminn af þessum, ástæðum losar notandann ekki undan greiðslu- 
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. 
2) 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 endur- 
tekna, óleyfilega straumnotkun skv. 14. gr. 

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 fastagjalds, og rafveitan ber ekki ábyrgð á spennubreyt- 
ingum undir slíkum kringumstæðum eða afleiðingum af þeim, og eigi heldur af bruna 
eða slysum, sem verða kunna af völdum rafmagns frá húsveitum rafmagnsnotanda. 

Rafveitan áskilur sér rétt til að loka fyrir straum til viðgerða og viðhalds eða 
eftirlits á helgum dögum á þeim tíma, sem heimilisnotkun er almennt minnst, og 
að nóttu til í maí--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 
tíma, 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 notendur enga 
skaðabótakröfu á hendur rafveitunni, þótt straumur hafi verið tekinn af fyrir- 
varalaust. 

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.
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Uppsögn á rafmagnsnotkun og tilkynning um flutning eða breytingu í notkun. 

Sérhver rafmagnsnotkun, er notandi byrjar á eftir nýjum lið gjaldskrár raf- 
veitunnar, er bindandi fyrir hann að minnsta kosti eitt ár, nema um sé að ræða 
bráðabirgðalagnir eða tilraunataxta, sem eru fullreyndir á skemmri tíma. Þó getur 
rafveitunefnd 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 skv. 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. 
Tilkynningu 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 þeim fyrirvara, 
sem hann hefur samkvæmt reglugerð þessari. 

20. gr. 

Breytingar á gjaldskrá. 

Notanda skal skylt að hlíta ákvæðum gildandi 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 hreppsnefndar. 

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 skv. lögum. Ef brot 

veldur skemmdum á eignum rafveitunnar, skal hinn brotlegi þess utan bæta skaðann. 

Sektir renna í ríkissjóð. 

22. gr. 

Málssókn. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari, eða reglum, sem settar eru samkvæmt 

henni, skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- 

lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað, og 

birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 18. nóvember 1971. 

Magnús Kjartansson. uu 
Jóhannes Guðfinnsson.
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AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 40 frá 23. apríl 1968 
hefur eftirfarandi verið ákveðið: 

, 

I. Aðalbrautir verða: 

1. Réttarholtsvegur, þó þannig, að umferð um hann víki fyrir umferð um 
Miklubraut og Bústaðaveg. 

2. Sogavegur, þó þannig, að umferð um hann víki fyrir umferð um Grensás- 
veg, Réttarholtsveg og Bústaðaveg. 

3. Eyrarland, þó þannig, að umferð um það víki fyrir umferð um Bústaðaveg. 
Hörgsland, þó þannig, að umferð um, það víki fyrir umferð um Bústaðaveg. 

5. Ósland, þó þannig, að umferð um það víki fyrir umferð um Bústaðaveg. 

TI. Umferðartakmarkanir: 

1. Stígur, sem tengir saman syðri og nyrðri hluta Arnarbakka, verður eingöngu 
ætlaður umferð strætisvagna. 

2. Miðeyju Kringlumýrarbrautar hefur verið lokað við Sléttuveg, þó þannig, 
að haldið er opinni einni akrein, sem aðeins er ætluð umferð strætisvagna 
og sjúkrabifreiða. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 10. nóvember 1971. 

Sigurjón Sigurðsson. 

Nr. 291. 25. nóvember 1971. 

AUGLÝSING 

um umferð og bifreiðastöður í Hafnarfirði. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Hafnarfjarðar og samkvæmt heimild í 65. 
sr. umferðarlaga nr. 40/1968, eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð og 
stöður bifreiða í Hafnarfirði: 

1. Reglur um einstefnuakstur á Sunnuvegi breytast þannig, að frá gildistöku 
þessarar auglýsingar er einungis heimilt að aka téða götu til vesturs frá Mánastíg 
að Hverfisgötu. 

2. Reglur um aðalbrautarrétt við gatnamót Vesturgötu og Vesturbrautar breytast 
þannig frá gildistöku þessarar auglýsingar, að umferð um Vesturgötu hefur for- 
sgangsrétt fyrir umferð um Vesturbraut. 

3. Umferð um Flatahraun hefur forgangsrétt fyrir umferð um Álfaskeið, Slétta- 
hraun, Helluhraun og aðrar götur þar á milli. 

4. Umferð um Arnarhraun nýtur forgangsréttar fyrir umferð um allar götur, 
sem að nefndri götu liggja, milli Tjarnarbrautar og Reykjavíkurvegar. 

5. Umferð um Álfaskeið nýtur forgangsréttar fyrir umferð um allar götur, 
sem að götunni liggja, milli Arnarhrauns og Flatahrauns.
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6. Bifreiðastöður eru bannaðar við Vesturgötu sunnan götunnar frá Fjarðar- 

götu að húsi Bæjarútgerðar Hafnarfjarðar, við Reykjavíkurveg vestan megin göt- 

unnar á svæðinu frá Hraunhvammi þar til móts við húsið nr. 35 Á og á svæðinu 

milli Skúlaskeiðs og Nönnustígs við nefnda götu. 

Einnig eru bifreiðastöður bannaðar í sundi því, sem myndast milli hafnar- 

innar og Verkamannaskýlisins og enn fremur framan við skrifstofur Bæjarútgerðar 

Hafnarfjarðar við höfnina. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi frá og með 1. desember 1971. 

Þetta tilkynnist hér með öllum, sem hlut eiga að máli. 

Bæjarfógetinn í Hafnarfirði, 25. nóvember 1971. 

Einar Ingimundarson. 

30. nóvember 1971. Nr. 292. 
AUGLÝSING 

um bann við síldveiðum með herpinót, á svæði í hafinu suður af Írlandi 

og vestur af Englandi. 

1. gr. 

Samkvæmt heimild í d. og e. lið 7. gr. alþjóðasamnings um fiskveiðar í norð- 

austurhluta Atlantshafs, er gerður var í London 24. janúar 1959, hefur fastanefnd 

fiskveiða á Norðaustur-Atlantshafi gert álvktun um bann við síldveiði á svæði í haf- 

inu vestur og suður af Englandi og Írlandi. Efni álvktunarinnar er birt í 2. gr. aug- 

lýsingar þessarar. 

2. gr. 

Síldveiðar með herpinót eru bannaðar á því svæði Atlantshafsins, sem takmark- 

ast annars vegar af 49? norðlægrar breiddar og 5230“ norðlægrar breiddar og hins 

vegar af 5 vestlægrar lengdar og 9“ vestlægrar lengdar. 

3. gr. 

Bann þetta tekur þegar gildi. Með mál út af brotum á auglýsingu þessari skal 

farið að hætti opinberra mála, og varða brot viðurlögum samkvæmt 2. gr. laga nr. 

14 30. marz 1960. 

4. gr. 

Auglýsing þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 14 30. marz 1960 um 

heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæði alþjóðasamnings, er 

gerður var 24. janúar 1959, um fiskveiðar á norðausturhluta Atlantshafs, ásamt við- 

bætri, en samningur þessi hefur öðlast gildi, skv. auglýsingu nr. 8 27. júní 1963. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 30. nóvember 1971. 

F. h. r. 

Jón L. Arnalds. 0 

Þórður Ásgeirsson.



Nr. 223. 424 20. desember 1971. 

GJALDSKRÁ 

yfir ríkissjóðsgjöld af einkasöluvörum. 

Áhafnir og farþegar, sem hafa meðferðis meira magn af einkasöluvörum en 
heimilt er að hafa án greiðslu gjalda, skulu greiða af því, sem umfram er sam- 
kvæmt ákvæðum í reglugerð, dags. í nóv. 1969, ríkissjóðsgjöld sem hér segir: 

A. Áfengi ............. 0. 0.375 1 0.75 1 

1. Rauðvín, hvítvín, heit vín og vermouth .............. kr. 180.00 
2. Koníak, brandy, whisky, brennivín, vodka, gin, genefer, 

rom, líkjörar, svo og aðrar sterkar tegundir .......... kr. 330.00 —- 600.00 

B. Reyktóbak: 

Kr. 325.00 pr. dús. eða Ibs. 

C. Vindlingar: 

Regular size kr. 460.00 pr. carton. 
King size kr. 460.00 pr. carton. 

D. Vindlar: 

Smávindlar kr. 50.00. pr. 10 stk. 
Meðalstærð kr. 175.00 pr. 25 stk. 
Vindlar, aðrir, kr. 250.00 pr. 25 stk. 

Gjaldskrá þessi tekur gildi 1. jan. 1972. Með gildistöku gjaldskrár þessarar, er 
felld úr gildi gjaldskrá nr. 22/1971 um sama efni. 

Fjármálaráðuneytið, 20. desember 1971. 

F.h.r. 

Björn Hermannsson. 
  

Þorsteinn Ólafsson. 
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AUGLÝSING 

um notkun heimildar skv. 28. tl. 3. gr. tollskrárlaga nr. 1/1970 um endurgreiðslu 

gjalda vegna skipasmíða og skipaviðgerða, og um notkun heimildar skv. 15. tölul. 

6. gr. laga nr. 10/1960 um söluskatt, sbr. 18. og 19. tölul. 13. gr. 

reglugerðar nr. 169/1970 um sama efni. 

Ráðuneytið hefur ákveðið að nola framangreindar heimildir eins og hér segir: 

I. Endurgreiðslur vegna nýsmíði. 

1. gr. 
Þegar hafizt er handa um nýsmíði skips, skal skipasmíðastöð, óski hún endur- 

greiðslu tolla, tilkynna það siglingamálastjóra á þar til gerðu eyðublaði. Tilkynning- 
unni, sem sendist í tvíriti, skal fylgja afrit af smíðasamningi, smíðalýsingu og fyrir- 
komulagsteikning. 

2. gr. 
Ráðuneytið mun endurgreiða skipasmíðastöðvum 7.5% af samningsverði skipa, 

annarra en súðbyrtra skipa, en þau skulu njóta tollendurgreiðslu samkvæmt 3. og 
4. gr. þessarar auglýsingar. Með samningsverði er átt við verð það, sem skráð er í 
smíðasamningi. Endurgreiðsla getur farið fram í eftirtöldum áföngum, gegn stað- 
festingu siglingamálastjóra hverju sinni, um að viðeigandi smíðastigi sé lokið eða 
afhending 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 endan- 

lega 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 undir- 
stöður í tiltekinni nýsmíði. 

3. gr. 
Telji skipasmíðastöð sig ekki fá tolla endurgreidda að fullu samkvæmt 2. gr., 

skal hún, í stað umsóknar um þriðja áfanga endurgreiðslunnar, skv. c-lið 2. gr., 
senda siglingamálastjóra sundurliðun yfir allar tollagreiðslur vegna skipsins á þar 
til gerðum eyðublöðum. 

Í sundurliðuninni skal greind vörutegund, magn, c.i.f. verð hverrar einingar, 

tollflokkur og sú tollupphæð, sem greidd hefur verið. Frumrit tollreikninga ásamt 
vörureikningum skulu fylgja sundurliðuninni, þegar því verður við komið. 

B 56 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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4. gr. 
Geti skipasmíðastöð 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 os 
upphæð þá, sem óskast endurgreidd fyrir hverja Ni utegund um sig, en hún reiknast 
þannig: Frá kaupverði vörunnar dragast ggel. Afgangurinn margfaldast með toll- 
prósentu vörunnar deilt með tollprósentunni -k 100. Ekki má taka með í sundur- 
liðun notaða hluti, né heldur innlendar framleiðsluvörur. Sundurliðun fylgi vöru- 
reikningar eða nótur yfir vörurnar. 

5. gr. 
Geti fjármálaráðuneytið fallizt á sundurliðun skv. 3. og 4. gr., fer fram uppgjör 

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 framvísun 

tollreikninga og vörureikninsa, enda votti siglingamálastjóri, að hlutirnir hafi verið 
notaðir til skipsins, og hvorki verð þeirra né kostnaður við niðursetningu 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 reiknins, og því ekki hægt að leggja ákveðið samn- 

ingsverð til grundvallar endurgreiðslu tolla, áætlar ráðuneytið „samninasverð“ þess 
með hliðsjón af verði sambærilegra skipa. 

9. gr. 
Telji ráðuneytið smíði skips þannig háttað eða samninssgerð um það þess eðlis, 

að afbrigðilegt geti talizt, gelur ráðunextið ákveðið hverju sinni, hvernig tollendur- 
greiðslu skuli hagað. 

10. gr. 
Sala og smíði á nýjum skipum er undanþegin söluskatti og innheimtir skipa- 

smíðastöð því ekki söluskatt af kaupanda eða eiganda skips. 
Við gerð söluskattsskýrslu skal skipasmíðastöð telja sölu á skipum með heildar- 

veltu, en jafnframt skal hún færð til frádráttar, sbr. 1. lið B. 98. gr. reglugerðar 
nr. 169/1970. 

Efni til nýsmíði skipa, sem skipasmíðastöð kaupir innanlands með söluskatti, 
kal fært til frádráttar með söluskatti, sbr. 3. lið B, 28. gr. reglugerðar nr. 169/1970. 

Skilyrði fyrir því að um frádrátt frá heildarveltu geti verið að ræða samkvæmi 
2. og 3. mær. hér að framan, er að bókhaldi sé hagað eins og fyrir er mælt í IV. 
kafla reglugerðar nr. 169/1970, einkum 15.--17. gr.
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1. Endurgreiðslur vegna skipaviðgerða og breytinga. 

11. gr. 
Fjármálaráðuneytið endurgreiðir tolla og söluskatt af efni til skipaviðgerða ef 

heildarkostnaður við einstaka samfellda viðgerð fer fram úr kr. 100 000.00 enda 
nemi endurgreiðslufjárhæðin samtals minnst kr. 15 000.00. 

12. gr. 
Tollur verður endurgreiddur eins og hér segir: 

a. Af eftirtöldum tækjum verður tollur endurgreiddur sérstaklega við framvísun 
frumrits tollreikninga og vörureikninga: 

Aðalvél. 
Skrúfubúnaður (gear, öxull, skrúfa). 

Öxulbremsa. 
Fjarstýringatæki véla. 
Ljósavélar. 
Rafalar. 
Loftþjöppur. 
Loftkútar. 
Gear fyrir aflúttak. 

10. Austur-, bruna- og kælivatnsdælur. 
11. Eldsneytisdælur. 
12. Smurolíudælur. 
13. Ólíuskilvindur. 
14. Vökvahæðarmælar (pejlcentral). 
15. Ferskvatnsgenerator. 
16. Bógskrúfur. 
17. Frysti- og kælivélar. 
18. Ísvélar. 
19. Ísdælur eða færitæki. 
20. Spil hvers konar. 

21. Fiskdælur. 
22. Spildælur. 
23. Stýrisvélar. 
24. Sjálfstýring. 
25. Nótarkranar og kraftblakkir. 
26. Viftur, fyrir loftræstingu og kælingu. 
27. Hverfirúður. 
28. Anker og keðjur. 
29. Áttavitar. 
30. Asdictæki, fiskileitartæki. 
31. Dýptarmælar. 
32. Talstöðvar. 
33. Lorantæki. 
34. Miðunarstöð. 
35. Radar. 
36. Ljóskastarar. 

37. Sveifarás í aðalvél. 
b. Af varahlutum til dieselvéla verður tollendurgreiðsla 13% af kaupverði. 
c. Af varahlutum til rafbúnaðar skips og rafeindatækja verður tollendurgreiðsla 

17% af kaupverði. 
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d. Af efni til bolviðgerðar tréskipa verður tollendurgreiðsla 9% af kaupverði. 

e. Af efni til bolviðgerðar á stálskipi og af efni vegna viðgerða eða endurnýjunar 
yfirbygginga og lestainnréttinga skipa. ef þær eru úr stáli eða áli, verður toll- 
endurgreiðsla 1.5% af kaupverði. 

f. Af efni til viðgerða eða endurnýjunar innréttinga annarra en lestainnréttinga 
verður tollendurgreiðsla 15% af kaupverði. 

Af öllu öðru innfluttu efni verður tollendurgreiðsla 10% af kaupverði, sem 
sannanlega hefur farið til viðgerða á skipinu. 

h. Af gasi og súr verður ekki endurgreitt. 

am
 

13. gr. 
endurgreiðsla á söluskatti kemur því aðeins til greina, að reikningar þeir, sem 

farið er fram á endurgreiðslu á, beri það greinilega með sér að söluskattur hafi 
verið greiddur. 

14. gr. 
Endurgreiðslan fer eingöngu fram til skipseiganda og skulu skipasmíðastöðvar, 

viðgerðaraðilar og aðrir seljendur innheimta söluskatt af efni til allra viðgerða. 

15. gr. 
Umsókn skipseiganda um endurgreiðsln skal fylgja verklýsing, sem staðfest er 

af siglingamálastjóra, enda fylgist hann með verkinu frá upphafi og taki það út. 

TII. Almenn ákvæði. 

16. gr. 
Umsóknir um endanlega endurgreiðslu tolla vegna nýsmíði skips, eftir að afhend- 

ing hefur farið fram eða eftir að smíði er endanlega lokið, svo og vegna tolla og 
söluskatts af skipaviðgerðum, skulu bornar fram á sérstökum eyðublöðum, sem sigl- 
ingamálastjóri lætur í té. Endurgreiðsla kemur því aðeins til greina, að allar upp- 
lýsingar, sem eyðublöðin gefa tilefni til, séu skilmerkilega færðar, og að þau séu 
undirrituð. Umsóknir um endurgreiðslu skulu sendast Siglingamálastofnun ríkisins 
og skulu þær hafa borizt innan árs frá því að nýsmíði eða viðgerð lauk. 

17. gr. 
Skipasmíðastöð eða skipseigandi, sem fær endurgreiðslu samkvæmt þessum 

reglum, skal tilgreina endurgreiddan toll og söluskatt sérstaklega í skattframtali 
sínu, annað hvort í ársreikningi, sem fylgir skattframtali eða í gögnum með honum, 
undir hvaða lið ársreiknings endurgreiðslan er færð og fjárhæð hennar. 

18. gr. 
Reglur þessar gilda um skip og báta, sem, eru 6 metrar að lengd og stærri. 

19. gr. 
Auglýsing þessi óðlast gildi |. janúar 187, en jafnframt er felld úr gildi auglýs- 

ing nr. 180 12. ágúst 1970. 

Fjármálaráðuneytið, 23. desember 1971. 

F. h. r. 

Jón Sigurðsson. 
Björn Hermannsson. 
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28. desember 1971. 429 Nr. 225. 

AUGLÝSING 

um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að nota heimild laga frá 28. des. 1971, og innheimta 
á árinu 1972 með viðauka eftirtalin gjöld til ríkissjóðs: 

a. Með 140% viðauka stimpilgjald af öðru en afsölum fyrir fasteignum og skipum, 
leigusamningum um jarðir og lóðir, heimildarskjölum um veiðiréttindi, skjölum, 
sem leggja ítök, skyldur og kvaðir á annarra eign, og af kaupmálum. 

b. Með 140% viðauka leyfisbréfagjöld, önnur en þau, er um ræðir Í aukatekjulög- 
um nr. 104/1965, eða önnur leyfisbréfagjöld, er koma í stað þeirra, samkvæmt 

sérstökum lögum. 

Fjármálaráðuneytið, 28. desember 1971. 

F. h.r. 

Jón Sigurðsson.   
Björn Hermannsson. 

22. desember 1971. Nr. 226. 

REGLUGERÐ 

um hækkun bóta samkvæmt lögum um almannatryggingar. 

1. gr. 
Upphæðir bóta samkvæmt lögum um almannatryggingar, svo og greiðslur 

samkvæmt 16. og 73. grein laganna, skulu hækka um 10% frá Í. janúar 1972 að 
telja. 

Fjölskyldubætur svo og hækkanir lífeyris skv. 19. gr. eru undanþegnar þessu 
ákvæði. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 67 20. apríl 1971, með áorðn- 
um breytingum, um almannatryggingar, staðfestist hér með til þess að taka gildi 
þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 22. desember 1971. 

Magnús Kjartansson. - a 
Páll Sigurðsson. 
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STJÓRNARTÍÐINDI B 20 — 1971 
  

Nr. 227. 430 30. desember 1971. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 67 29. júní 1932 um breytingu á reglugerð 

nr. 88 25. október 1929, um bifreiðatryggingar. 

1. gr. 
2. gr. orðist svo: 

Við 1. mgr. 3. gr. bætist: Uppsögn skal ætíð miða við 1. maí. 

2. gr. 
Upphaf 4. gr. orðist svo: 

Á eftir 14. gr. sem verður 13. gr., kemur ný grein, sem verður 14. gr., svo 
hljóðandi: 

Eigendur skráningarskyldra vélknúinna ökutækja eru skyldir til þess að tryggja 
ökutæki sín fyrir eitt ár í senn frá 1. maí til 30. apríl næsta ár, og greiðist iðsjaldið 
fyrir fram fyrir allt tryggingartímabilið. Ef nýtt ökutæki er tryggt á árinu, skal 
það tryggt til 30. apríl næstan á eftir, þannig að tryggingartími allra ökutækja 
miðist við tímabilið 1. maí til 30. apríl næsta ár. Ráðherra getur þó heimilað, að 
ökutæki séu tryggð í skemmri tíma en eitt ár. 

3. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 79. gr. umferðarlaga nr. 40 

23. apríl 1968, öðlast gildi 1. janúar 1972. 
Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 65 30. apríl 1971. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 30. desember 1971. 

Ólafur Jóhannesson. A 
Baldur Möller. 
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REGLUGERÐ 

um flokkun bygginga og annarra mannvirkja til fyrninga og um flokkun 

íbúðarhúsnæðis til fyrninga og viðhaldskostnaðar. 

1. gr. 

Fyrning bygginga og annarra mannvirkja, annarra en íbúðarhúsnæðis, sem um 

ræðir í 2. gr., skal, að vali skattþegns við upphaf fyrningartíma, vera fastur árlegur 

hundraðshluti af heildarfyrningarverði eignanna og innan þeirra marka, sem hér 

greinir: 
Lágmarks Hámarks 

a. Byggingar úr steinsteypu: hundraðshluti hundraðshluti 

Íbúðarhús (sbr. þó 2. gr.) þar með taldir bílskúrar 

— sérbyggðir ........0.0.00000 0... nr 1.0 2.0 

Skrifstofu- og verzlunarhús ..........2.020000.00.00.0.. 1.0 2.0 

Verksmiðju-, verkstæðis- og vörugeymsluhús, svo og 

önnur atvinnurekstrarhús, ótalin annars staðar, s. s. 

benzinstöðvarhús, gisti- og veitingahús og útihús á 

bújörðum .........002200 00 .an nn 2.0 4.0 

Nú er sama byggingin notuð til mismunandi starfsemi, sem fellur undir 

mismunandi fyrningarflokka, og skal þá heildarfyrningarverð hennar skipt- 

ast í fyrningarflokka í hlutfalli við rúmmál, þó þannig, að sé bygging notuð 

að 75% rúmmáls eða meir til starfsemi, er fellur undir sama fyrningarflokk, 

skal byggingin í heild háð þeim fyrningarflokki. 

b. Byggingar, hlaðnar úr steinum, byggðar úr timbri eða stáli, eru háðar fyrn- 

ingarflokkum skv. a-lið, en lágmarks og hámarks fyrningarhundraðshlutar, sem 

þar greinir, skulu hækkaðir: 

Af húsum hlöðnum úr steinum .........00000 0000. ne um 30% 

Af húsum byggðum úr timbri eða stáli .........00020000. 0000... um 100% 

. Lágmarks Hámarks 

c. Aðrar byggingar og mannvirki: hundraðshluti hundraðshluti 

Benzínseymar og dælur til benzinsölu .............. 5.0 10.0 
Bryggjur og plön úr steypu eða steini .............. 25 5.0 
Bryggjur og plön úr timbri eða stáli .............. 5.0 10.0 
Dráttarbrautir ..............00002. 0000 5.0 10.0 
Gróðurhús ............002000 000 ð.0 10.0 
Loðdýrabú og tilheyrandi girðingar ................ 5.0 10.0 
Lýsis-, olíu- og vatnsgeymar úr steypu .............. 3.0 6.0 
Lýsis-, olíu- og vatnsgeymar úr stáli ................ 4.0 8.0 
Rafstöðvar (dísil- og gufuknúnar) .................. 4.0 8.0 

Rafstöðvar (vatnsorkuknúnar) ........0.0000000.0.00. 2.0 4.0 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 228. 432 30. desember 1971. 

Lágmarks- og hámarkshundraðshlutar bygginga og annarra mannvirkja, sem 
ekki eru sérstaklega tilgreind í a—c liðum þessarar greinar, skulu ákvarðaðir af 
ríkisskattstjóra, að fenginni umsókn þar um frá skattþegni hverju sinni. 

2. gr. 
a. Fyrning íbúðarhúsnæðis, annars en þess, sem fyrnt er skv. ákvæðum 1. gr., skal 

vera fastur árlegur hundraðshluti af fasteignamatsverði ibúðarhúsnæðisins, 
sem hér greinir: 

Íbúðarhúsnæðis úr steinsteypu .............0...... 1.0% 
Íbúðarhúsnæðis hlöðnu úr steinum „...............0.0 1.3% 
Íbúðarhúsnæðis úr timbri ...................00.. 2.0% 

b. Árlegur frádráttarbær viðhaldskostnaður þess íbúðarhúsnæðis, er greinir í a- 
lið þessarar greinar, skal, í stað raunverulegs viðhaldskostnaðar, vera fastur 
hundraðshluti af fasteignamatsverði íbúðarhúsnæðisins, sem hér greinir: 
Íbúðarhúsnæðis úr steini ...................000000 0 15% 
Íbúðarhúsnæðis úr timbri ............0.0.0.0... 2.0% 

3. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. ákvæðum 3. tl. C-liðs og heimildum skv. E-lið 

15. gr. laga nr. 68 15. júní 1971, öðlast gildi þegar í stað og skal koma til framkvæmda 
við álagningu tekjuskatts og eignarskatts fyrir skattárið 1971. Jafnframt falla úr 
gildi, eftir því sem við á, ákvæði 25. gr., 28. gr. og B-liðs 31. gr. reglugerðar nr. 245 
31. desember 1963 um tekjuskatt og eignarskatt og 1. gr. reglugerðar nr. 79 10. marz 
1966 um breyting á þeirri reglugerð. 

Fjármálaráðuneytið, 30. desember 1971. 

Halldór E. Sigurðsson. nn 

Jón Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 21, nr. 228. Útgáfudagur 14. janúar 1972.
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15. nóvember 1971. 433 Nr. 229. 

REGLUGERÐ 

um sóttvarnir. 

I. KAFLI 

Sóttvarnarsóttir. 

1. gr. 

Sóttvarnarsóttir, þ. e. þær sóttir, er sóttvarnarráðstöfunum samkvæmt ákvæð- 

um sótívarnalaga ber ávallt að beita gegn, eru eftirgreindar sóttir: 
1. bólusótt (variola, variola minor); 
2. kólera (cholera asiatica, cholera El Tor); 

3. svarti dauði (pestis). 

II. KAFLI 

Sóttvarnarráðstafanir gegn sóttvarnarsóttum. 

A. Bólusótt. 

2. gr. 
Meðgöngutími bólusóttar telst 14 sólarhringar. 

3. gr. 
Ráðherra er heimilt að mæla svo fyrir að menn, er koma til landsins frá til- 

teknum löndum eða landshlutum, og þvki ekki fullvíst að séu ónæmir fyrir bólu- 
sótt, skuli leggja fram gilt alþjóðlegt kúabólusetningarvottorð. Geti þeir ekki lagt 
fram slíkt vottorð, má sóttvarnarnefnd gefa þeim kost á að undirgangast kúabólu- 
setningu (sbr. þó 3. málsgr. 10 gr.) eða hlíta sóttvarnareftirliti ella, þó ekki lengur 
en þar til 14 sólarhringar eru liðnir frá síðustu samskiptum við hlutaðeigandi 

land eða landshluta. 

4. gr. 
Ef menn, er koma til landsins, hafa fyrir skemmri tíma en nemur fullum 

meðgöngutíma bólusóttar komið við á eða haft samskipti við bólusýkt svæði, er 
heimilt að láta þá undirgangast kúabólusetningu eða hlíta sóttvarnareftirliti, eða 
sæta hvoru tveggja, nema örugglega megi telja þá ónæma fyrir bólusótt, annað hvort 
vegna undangenginnar kúabólusetningar eða fyrir það, að þeir hafi þegar haft 
bólusótt. Nú neita hlutaðeigendur að undirgangast kúabólusetningu, og má þá láta 
þá sæta einangrun. Eftirlils- og einangrunartími vegna bólusóttar má ekki vera lengri 
en nemi 14 sólarhringum, talið frá þeim tíma, er hlutaðeigendur höfðu síðast sam- 
skipti við hið bólusýkta svæði. Gilt alþjóðlegt kúabólusetningarvottorð skal telja 
fullnægjandi sönnun fyrir bólusóttarónæmi. 

B 57 
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ð. gr. 
Skip eða flugfar telst bólusýkt: 

a. ef innan borðs er sjúklingur veikur af bólusótt; 
b. ef bólusótt hefur gert vart við sig í skipinu (flugfarinu) á leið þess. 

Öll önnur skip (flugför) skal telja ósýkt, enda þótt innan borðs séu menn, sem 
grunaðir eru um að vera sýktir bólusótt, en slíkir menn skulu, er þeir stíga af skipi 
(úr flugfari), sæta sóttvarnarráðstöfunum samkvæmt 7. gr. 

6. gr. 
Sóttvarnarnefnd er óheimilt að veita bólusýktu skipi eða flugfari leyfi til ferm- 

ingar eða affermingar, nema um sé að ræða alfermingu í sambandi við framkvæmd 
sóttvarnarráðstafana gegn skipi (flugfari) samkvæmt ákvæðum sóttvarnarlaga og 
reglugerðar þessarar eða sérstaklega standi á og auðgert sé að haga fermingunni 
eða affermingunni svo, að ekki leiði til sóttnæmisútbreiðslu. Sóttvarnarnefnd má þó 
ætíð, er nauðsyn krefur, heimila bólusýktu skipi (flugfari) að birgja sig að eldsneyti, 
vatni og vistum. Þegar bólusýkt skip (flugfar) nýtur fyrirgreiðslu samkvæmt ákvæð- 
um þessarar greinar, skal gæta þeirra varúðarráðstafana, sem sóttvarnarnefnd telur 
nauðsynlegar og mælir fyrir um hverju sinni, enda skal nefndin hafa sérstakt og ná- 
kvæmt eftirlit með framkvæmd þeirra. 

7. gr. 
Þá er bólusýkt skip eða flugfar kemur að landi, skal sóttvarnarnefnd 

A. gera öllum, sem í skipinu (flugfarinu) eru og ekki teljast örugglega ónæmir 
fyrir bólusótt, kost á kúabólusetningu; 

b. láta hvern mann, er stígur af skipi (úr flugfari), sæta einangrun eða sótt- 
varnareftirliti lengst 14 sólarhringa, talið frá þeim tíma, er hann telst síðast hafa 
verið í sýkingarhættu: þegar ákveðin er lengd einangrunar- og eftirlitstíma, 
skal taka tillit til undangenginna kúabólusetninga og hver líkindi séu til sýk- 
ingar; 

c. gera ráðstafanir til sótthreinsunar 
1. farangurs hinna sýktu; 
2. annars farangurs og hluta, einkum notaðs sængurfatnaðar og líns, sem ætla 

má sóttmengað; 
ö. hvers þess hluta skips (flugfars), sem ætla má sóttmengaðan. 
Skip eða flugfar skal telja bólusýki, unz allir bólusýktir menn hafa stigið af skip- 

inu (úr flugfarinu) og allar ráðstafanir sóttvarnarnefndar samkvæmt ákvæðum fyrri 
málsgreinar þessarar greinar hafa verið framkvæmdar á fullnægjandi hátt. Að því 
loknu skal heimila skipi (flugfari) frjáls samskipti við land. 

8. gr. 
Ósýktu skipi eða flugfari skulu þegar við komu heimiluð frjáls samskipti við 

land, enda þótt skipið (flugfarið) komi frá bólnsýktu svæði. 

9. gr. 
Ef í póstbögslum frá útlöndum er lín, föt eða sængurfatnaður og fatnaður þessi 

er notaður eða óhreinn og ástæða til að ætla hann mengaðan bólusóttarsýklum, skal 
sóttvarnarnefnd gera ráðstafanir til, að innihald bögglanna verði sótthreinsað 

10. gr. 
Til þess að kúabólusetningarvottorð seti talizt gilt alþjóðlegt kúabólusetnins- 

arvottorð, skal það vera samið á enskri eða franskri tungu og gert úr garði, eins og 
sýnt er á 1. fylgiskjal með þessari reglugerð.
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Kúabólusetningarvottorð má ekki vera eldra en 4 ára, talið frá 8. degi eftir frum- 

bólusetningu með jákvæðum árangri, en sé um endurbólusetningu að ræða, þá frá 

bólusetningardegi. 
Ef bólusetjari telur að meinbugir séu á að bólusetja mann af læknisfræðilegri 

ástæðu, skal hann fá honum í hendur rökstudda yfirlýsingu þar um, ritaða á ensku eða 
frönsku. Sóttvarnarnefnd ber að taka tillit til slíkrar yfirlýsingar eftir því sem að- 

stæður þykja leyfa hverju sinni. 
Kúabólusetningarvottorð gefin út handa hermönnum af hernaðaryfirvöldum 

teljast jafngild vottorðum samkvæmt ákvæðum Í. málsgreinar þessarar greinar, ef 
þau eru að efni til samhljóða um þau læknisfræðilegu atriði, er máli skipta, enda 
sé greint á ensku eða frönsku, um hvers konar bólusetningu sé að ræða, hvenær 
bólusetningin hafi farið fram og að vottorðið sé út gefið í samræmi við ákvæði 

93. greinar hinna alþjóðlegu sóttvarnarreglna. 

li. gr. 
Lík manns, sem látizt hefur úr bólusótt, eða grunur leikur á að hafi verið sýktur 

af bólusótt er andlát bar að, má því aðeins taka til flutnings inn í landið úr landi 
eða milli staða hér á landi, að það sé í loft- og lagarheldri málmkistu, en þar utan 
yfir sé traust trékista og þannig umbúið, að málmkistan haggist ekki innan í tré- 
kistunni. Skal fylgja vottorð frá sóttvarnaryfirvöldum þar sem líkið var búið til 
flutnings, um að þessum kröfum hafi verið fullnægt og þannig frá gengið að öðru 
leyti, að smithætta geti ekki talizt af flutningnum. Flutningi og vörzlu innanlands 
skal hagað eftir fyrirmælum sóttvarnarnefndar (héraðslæknis) hverju sinni. Stjórn- 
andi skips (flugfars), er flytur lík, sem um ræðir í þessari grein, til landsins, skal 

sera sóttvarnarnefnd aðvart þar um fyrir landtöku. 

B. Kólera. 

12. gr. 
Meðgöngutími kóleru telst 5 sólarhringar. 

13. gr. 
Sóttvarnarnefnd er heimilt að gera eftirfarandi sóttvarnarráðstafanir gegn manni, 

er kemur til landsins frá kólerusýktu svæði, áður en fullur meðgöngutími sóttar- 
innar er liðinn frá brottför hans: 

a. ef hann hefur meðferðis gilt alþjóðlegt vottorð um bólusetningu gegn kóleru, 
er heimilt að láta hann hlíta sóttvarnareftirliti lengst 5 sólarhringa, frá því að 
hann fór frá hinu sýkta svæði; 

b. ef hann hefur ekki meðferðis slíkt vottorð, er heimilt að láta hann sæta ein- 

angrun jafnlangan tíma. 

14. gr. 
Skip telst kólerusýkt: 

a. ef innan borðs er sjúklingur veikur af kóleru; 
b. ef kólera hefur gert vart við sig í skipinu á síðustu 5 sólarhringum fyrir komu 

þess. 
Skip telst grunað um að vera kólerusýkt, ef kólera hefur gert vart við sig í 

skipinu á leið þess, en ekkert nýtt tilfelli gert vart við sig síðustu 5 sólarhringa 
fyrir komu þess. 

Flugfar telst kólerusýkt, ef innan borðs er sjúklingur veikur af kóleru. 
Flugfar telst grunað um að vera kólerusýkt, ef kólera hefur gert vart við sig 

í flugfarinu á leið þess, en enginn sjúklingur veikur af kóleru er innan borðs við 
komu þess.
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Skip eða flugfar telst ósýkt, enda þótt skipið (flugfarið) komi frá kólerusýktu 
svæði og þó að innan borðs sé maður frá slíku svæði, ef sóttvarnarnefnd telur 
hafa sannazt við læknisrannsókn, að kólera hafi ekki gert vart við sig í skipinu 
(flugfarinu) á leið þess. 

15. gr. 
Um leyfi til fermingar eða affermingar kólerusýkts skips eða flugfars fer í sam- 

ræmi við ákvæði 6. greinar um bólusýkt skip. 

16. gr. 
Þá er kólerusýkt skip eða flugfar kemur að landi, skal sóttvarnarnefnd 

a. láta sérhvern farþega og sérhvern einstakling áhafnar hlíta sóltvarnareftirliti 
lengst 5 sólarhringa, talið frá komudegi; farþega og einstaklinga áhafnar, sem 
hafa ekki meðferðis gilt alþjóðlegt vottorð um bólusetningu gegn kóleru og stíga 
af skipi (úr flugfari), er heimilt að láta sæta einangrun jafn langan tíma; 

b. gera ráðstafanir til sótthreinsunar 
1. farangurs hinna sýktu eða grunuðu; 
2. notaðs sængurfatnaðar, líns og annarra hluta, sem ætla má sóttmengaða; 
3. hvers þess hluta skips (flugfars), sem ætla má sóttmengaðan; 

c. gera ráðstafanir til sótthreinsunar og síðan brottflutnings vatns, sem ætla má 
sóttmengað, svo og sótthreinsunar vatnsgeyma. 
Saur og þvag manna, skolp, þar með talið kjölvatn, hvers konar úrgang og ann- 

að, er ætla má sóttmengað, má ekki flytja burtu, fyrr en eftir að það hefur verið 
sótthreinsað. Að því loknu sér sóttvarnarnefnd um að það sé fjarlægt á tryggilegan 
hátt. 

17. gr. 
Þá er skip eða flugfar, sem grunað er um að vera kólerusýkt, kemur að landi, 

má sóttvarnarnefnd beita sóttvarnarráðstöfunum samkvæmt ákvæðum fyrri máls- 
greinar 16. greinar, b og c, og síðari málsgreinar sömu greinar. 

Sóttvarnarnefnd er auk þess heimilt að láta sérhvern farþega og sérhvern ein- 
stakling áhafnar, er stígur af skipi (úr flugfari), hlíta sóttvarnareftirliti lengst 5 sól- 
arhringa, talið frá komudegi. Farþega og einstaklinga áhafnar, sem farið hafa frá 
kólerusýktu svæði fyrir skemmri tíma en nemur fullum meðgöngutíma sóttarinnar 
og hafa ekki meðferðis gilt alþjóðlegt vottorð um bólusetningu gegn kóleru, er 
heimilt að láta sæta einangrun lengst 5 sólarhringa, talið frá þeim degi, er þeir fóru 
frá hinu sýkta svæði sbr. 13. gr. b. 

18. gr. 
Þá er ráðstafanir sóttvarnarnefndar samkvæmt ákvæðum 28. sreinar sóttvarn- 

arlega og 16. og 17. greinar þessarar reglugerðar hafa verið framkvæmdar á full- 
nægjandi hátt, skal heimila skipi (flugfari) frjáls samskipti við land. 

19. gr. 
Þá er ósýkt skip eða flugfar kemur að landi, skal ætíð heimila skipinu (flugfar- 

inu) frjáls samskipti við land, en komi skipið (flugfarið) frá kólerusýktu svæði, 
er sóttvarnarnefnd heimilt að beita sóttvarnarráðstöfunum samkvæmt ákvæðum 18. 
greinar gegn sérhverjum farþega og sérhverjum einstaklingi áhafnar, er stígur af 
skipinu (úr flugfarinu). 

20. gr. 
Ef í póstbögglum er matvara, sem ákvæði fyrstu málsgreinar 921. gr. taka til, eða 

notaður eða óhreinn fatnaður, (lín, föt eða sængurfatnaður) og ástæða er til að ætla 
þetta mengað kólerusýklum, skal sóttvarnarnefnd gera ráðstafanir til að innihald 
bögglanna verði sótthreinsað.
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21. gr. 

Þá er kólerusýkt eða grunað skip eða flugfar kemur að landi eða skip eða flug- 

far kemur frá kólerusýktu svæði, er sóttvarnarnefnd heimilt að taka sýni til bakteríu- 

ræktunar af fiski, skeldýrum, aldinum, grænmeti og annarri matvöru, svo 0g drykkj- 

arvöru, nema umrædd matvara eða drvkkjarvara sé kæfð í luktum, loftþéttum um- 

búðum og sóttvarnarnefnd telji enga ástæðu til að ætla, að varan geti verið menguð 

kólerusýklum. Sóttvarnarnefnd getur bannað affermingu allrar slíkrar mat- eða 

drykkjarvöru, sem reynist menguð, eða hlutast sjálf til um affermingu hennar og 

brottflutning á fyllilega tryggan hátt. 

Ef matvara og drykkjarvara sú, sem um ræðir í 1. málsgr. þessarar greinar, er 

hluti af hleðslu vörugeymis eða af lestarfarmi skips eða flugfars, má aðeins sótt- 

varnarnefnd þeirrar hafnar eða flughafnar, sem varan er send til, hlutast til um 

brottflutninginn. 
Flugfarsstjóri á rétt á að krefjast að matvara og drykkjarvara sú, sem um ræðir í 

1. málsgr. þessarar greinar, sé flutt brott úr flugfari hans. 

22. gr. 

Til þess að vottorð um bólusetningu gegn kóleru geti talizt gilt alþjóðlegt kóleru- 

bólusetninsarvottorð, skal það vera samið á enskri eða franskri tungu og gert úr 

garði, eins og sýnt er á 2. fylgiskjali með þessari reglugerð. enda standist bólu- 

efnið kröfur Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. 

Kólerubólusetningarvottorð má ekki vera eldra en 6 mánaða, talið frá 6. degi 

eftir bólusetningu (fyrri stungu, ef um tvær er að ræða); ef bólusetning hefur verið 

endurtekin, áður en gildistími vottorðsins var liðinn, telst vottorðið gilda frá þeim 

degi, er bólusetningin var endurtekin. 
Kóleruhólnsetningarvottorð gefin út handa hermönnum af hernaðaryfirvöldum 

teljast jafngild vottorðum samkvæmt ákvæðum 1. málsgreinar þessarar greinar, ef 

þau eru að efni til samhljóða um þau læknisfræðilegu atriði, er máli skipta, enda 

sé greint á ensku eða frönsku, um hvers konar bólusetningu sé að ræða, hvenær bólu- 

setningin hafi farið fram og að vottorðið sé út gefið í samræmi við ákvæði 98. greinar 

hinna alþjóðlegu sóttvarnarreglna (1969). 

23. gr. 

Um flutning á líki manns, sem hefur dáið úr kóleru eða grunur leikur á að hafi 

verið sýktur af kóleru, er andlát bar að, fer í samræmi við ákvæði 11. gr. 

C. Svarti dauði (pest). 

24. gr. 
Meðgöngutími svarta dauða telst 6 sólarhringar. 

25. gr. 

Sóttvarnarnefnd skal gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir að maður fari úr 

landi frá lungnapestarsýktu svæði, ef grunaður er um sýkingu, nema hann hafi sætt 

einangrun í sex sólarhringa, talið frá síðasta degi hugsanlegrar smitunar (sbr. og 

ákvæði 19. gr. sóttvarnarlaga). 

26. gr. 
Skip eða flugfar telst pestarsýkt: 

a. ef maður veikur af svarta dauða er innanborðs; 

hb. ef svarti dauði í mönnum hefur gert vart við sig innan borðs, síðar en 6 sól- 

arhringum eftir að hinn sjúki kom í skipið;
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c. ef sannazt hefur, að roltupest sé í skipinu eða önnur nagdýr innan borðs pest- 
arsýkt: 

Skip telst grunað um að vera pestarsýkt: 
a. ef enginn maður veikur af svarta dauða er innan borðs, en svarti dauði í mönn- 

um hefur gert vart við sig í skipinu á fyrstu 6 sólarhringum, eftir að hinn sjúki 
kom í skipið; 

b. þegar sannazt hefur óvenjulegur rottuðdauði eða dauði annarra nagdýra Í skip- 
inu, án þess að orsök hans hafi verið leidd í ljós. 

c. ef um borð er maður, sem hefur verið í smithættu af lungnapest, en ekki sætt 
einangrun í samræmi við ákvæði 25. gr. 
Skip eða flugfar telst ósýkt, enda þótt skipið (flugfarið) komi frá pestarsýktu 

svæði og enda þótt innan borðs sé maður frá slíku svæði, ef sóttvarnarnefnd telur 
hafa sannazt við læknisrannsókn, að því ástandi, sem um ræðir í Í. og 2. málsgr. 
þessarar greinar, sé ekki til að dreifa í skipinu (flugfarinu). Í 

27. gr. 
Um leyfi til fermingar eða affermingar pestarsýkts skips eða flugfars fer í sam- 

ræmi við ákvæði 6. greinar um bólusýkt skip. 

28. gr. 
Þá er pestarsýkt skip eða grunað eða pestarsýkt flugfar kemur að landi, má 

sóttvarnarnefnd 
a. láta hreinsa óbrif af öllum grunuðum, svo og láta þá hlíta sóttvarnareftirlit 

lengst 6 sólarhringa, talið frá komudegi; 
b. gera ráðstafanir til eyðingar óþrifa og, ef nauðsynlegt þykir, til sótthreinsunar 

1. farangurs hinna sýktu eða grunuðu; 
2. notaðs sængurfatnaðar, líns og annarra hluta, sem ætla má sóttmengaða; 
3. hvers þess hluta skips (flugfars), sem ætla má sóttmengaðan. 
Ef maður er veikur af lungnapest er innan borðs, eða lungnapest hefur gert 

vart við sig í skipi innan 6 sólarhringa fyrir komu þess, er sóttvarnarnefnd heimilt, 
auk ráðstafana skv. ákvæðum fyrstu málsgreinar (a og hb) þessarar greinar, að láta 
farþega og áhöfn sæta einangrun í 6 sólarhringa, talið frá síðasta degi smithættu. 

Ef rottupest er í skipi eða vörugevmum þess, skal láta það undirgangast rottu- 
eyðingu og skordýraevðingu, en þá er þessa að gæta: 

a. rotneyðingu skal framkvæma, jafnskjótt sem lestir hafa verið tæmdar; 
bh. framkvæma má til bráðabirgða rottneyðingn. einu sinni eða oftar, áður en af- 

fermins hefst eða meðan á henni stendur, til þess að koma í veg fyrir, að pest- 
ktar rottur sleppi úr skipinu: 

c. ef fullkominni rottneyðingu verður ekki komið við, vegna þess að einungis 
nokkurn hluta farms á að taka úr skipi, má sóttvarnarnefnd þó ekki hindra 
affermingu þess hluta farmsins, en gera má hún allar ráðstafanir, sem hún 
telur nauðsynlegar, til bess að koma í veg fyrir, að pestarsýktar rottur sleppi 
tér skininu og áhöfnin sýkist. 
Ef í flugfari finnast pestarsýktar rottur eða önnur pestarsýkt nagdýr, skal 

flngfarið undirgangast rottueyðingn og skordýraeyðingu eftir beim reglum, er sótt- 
varnarnefnd mælir fyrir um. 

  

as 

  

29. gr. 
Þá er ráðstafanir sóttvarnarnefndar samkvæmt ákvæðum 26. greinar sóttvarn- 

atlaga og 28. sreinar hessarar reglugerðar hafa verið framkvæmdar á fullnægjandi 
hátt. eða Þegar sóttvarnarnefnd telur sannað, að óvenjulegur rottudauði stafi ekki 
af svarta dauða, skal heimila skipi (flugfari) frjáls samskipti við land. 
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30. gr. 
Þá er ósýkt skip eða flugfar kemur að landi, skal heimila skipinu (flugfarinu) 

frjáls samskipti við land, en komi skipið (flugfarið) frá pestarsýktu svæði, er sótt- 

varnarnefnd heimilt 
a. að láta sérhvern grunaðan, er stígur af skipinu (úr flugfarinu), hlíta sóttvarn- 

areftirliti lengst 6 sólarhringa, talið frá þeim degi, er skipið (flugfarið) fór frá 

hinu sýkta svæði; 
b. að krefjast rottueyðingar og skordýraeyðingar í skipinu, ef rík ástæða er til, 

en láta skal þá skipstjóra í té skriflega greinargerð þar um. 

31. gr. 

Ef í póstbögglum frá útlöndum er lín, föt eða sængurfatnaður og fatnaður þessi 

er notaður eða óhreinn og ástæða til að ætla hann mengaðan prestarsýklum, skal sótt- 

varnarnefnd gera ráðstafanir til, að eytt verði óþrifum í bögglunum og innihaldið 

sótthreinsað, ef nauðsynlegt þykir. 
32. gr. 

Um flutning á líki pestarsýkts manns fer í samræmi við ákvæði 11. gr. 

ITI. KAFLI 

Greinargerð (yfirlýsing) um heilbrigðisástand í skipum og flugförum 

við komu að landi. Samskiptaleyfi. 

A. Skip. 
33. gr. 

Þá er skip kemur að landi, lætur skipstjóri sóttvarnarnefnd í té skriflega grein- 

argerð um heilbrigðisástand í skipinu (sbr. þó 37. gr.). Heilbrigðisgreinargerð skal 

gerð úr garði, eins og sýnt er á 3. fylgiskjali með þessari reglugerð. Ef skipslæknir 

er á skipi, undirritar hann heilbrigðisgreinargerð ásamt skipstjóra. 

Skipstjóra og skipslækni er skylt að svara öllum eðlilegum fyrirspurnum sólt- 

varnaryfirvalda, er varða heilbrigðisástand í skipi þeirra á leið þess. 

34. gr. 

Sóttvarnarnefnd heimilar skriflega samskipti skips við land og gerir samskipta- 

leyfið úr garði. eins og sýnt er á 4. fylgiskjali með þessari reglugerð. Ef skip hefur 

fyrir komu sína að landi hlotið loftleiðis samskiptaleyfi. skal staðfesta leyfið skrif- 

lega eftir komu skipsins. 

Ff heilbrigðisgreinargerð skipstjóra eða annað vekur grun um, að næm sótt sé 

í skipi eða hafi gert vart við sig á leið þess, skal ekki láta því í té samskiptaleyfi, 

fyrr en sóttvarnarlækni hefur gefizt ráðrúm til að kynna sér heilbrigðisástand inn- 

an borðs og gera ráðstafanir til sóttvarna. eftir því sem ástæða kann að vera til. 

35. gr. 

Með þeim undantekningum. sem um ræðir í 36. gr, eru skip, sem annast reglu- 

bundnar áætlunarferðir, undanþegin kvöð um heilbrigðisgreinargerð samkvæmi 

ákvæðum 38. greinar og að afla sér samskiptaleyfis, en þó getur sóttvarnarnefnd kraf- 

izt þess, að skipstjóri láti sóttvarnarnefnd í té, áður en skipið hefur frjáls samskipti 

við land, skriflega yfirlýsingu um, að einskis hafi orðið vart. er bendi til þess, að 

sótthættan stafi af skipi hans, og skal yfirlýsingin gerð úr garði, eins og sýnt er á 

5. fylgiskjali með þessari reglugerð. Megi hins vegar ætla, að næm sótt sé í skipinu 

eða hafi gert vart við sig á leið þess, eru því óheimil frjáls samskipti við land, fyrr en 

sóttvarnarlækni hefur gefizt ráðrúm til að kynna sér heilbrigðisástand innan borðs 

og gera ráðstafanir til sóttvarna, eftir því sem ástæða kann að vera til.
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Á sama hátt, og með sömu undantekningum, getur ráðherra eða í einstökum 
tilvikum sóttvarnarnefnd undanþegið önnur skip kvöð um heilbrigðisgreinargerð. 

36. gr. 
Undanþágur samkvæmt ákvæðum 35. greinar koma ekki til greina, þá er skip 

kemur frá eða hefur haft samskipti við svæði, sem ráðherra hefur auglýst, að teljast 
skuli sýkt sóttvarnarsótt, sbr. 1. gr. Sama máli gegnir, ef skipið hefur á leið sinni haft 
samskipti við skip, er kemur frá slíku svæði, eða upp hefur komið í skipinu eða í 
skipi, sem það hefur á leið sinni haft samskipti við, sjúkdómur, er ætla megi, að 
verið hafi sóttvarnarsótt. 

37. gr. 
Íslenzk varðskip og erlend herskip, sem koma á íslenzkar hafnir samkvæmt 

heimild í lögum nr. 44/1939, eru undanþegin kvöð um heilbrigðisgreinargerð og sam- 
skiptaleyfi, svo og heilbrigðisvfirlýsingu skipstjóra samkvæmt ákvæðum 35. grein- 
ar, enda fylgi þau almennum, viðurkenndum reglum um varúðarráðstafanir til 
tryggingar því, að með þeim berist ekki næmar sóttir til landsins. 

B. Flugför. 

38. gr. 
Þá er flugfar kemur að landi, lætur flugstjóri, eða fulltrúi fyrir hans hönd, sótt- 

varnarnefnd í té, nema annað leiði af ákvæðum 41. og 43. greinar, samrit þess hluta 
hinnar almennu loftferðarskýrslu, er varðar heilbrigðisástand innan borðs (sbr. 7. 
fylgiskjal). 

39. gr. 
Flugstjóra, eða fulltrúa fyrir hans hönd, er skylt að svara öllum eðlilegum fyrir- 

spurnum sóttvarnaryfirvalda, er varða heilbrigðisástand í flugfari hans á leið þess. 

40. gr. 
Leyfi sóttvarnarnefndar til frjálsra samskipta við land tilkynnist flusfari loft- 

leiðis fyrir komu þess eða munnlega, eftir að það er komið að landi. 

41. gr. 
Með þeim undantekningum, sem um ræðir í 49. gr., eru flugför, sem annast reglu- 

bundnar áætlunarferðir, undanþegin þeirri kvöð að láta af hendi samrit þess hluta 
hinnar almennu loftferðarskýrslu, er varðar heilbrigðisástand innan borðs, svo og að 
afla sér samskiptaleyfis, en flugstjóra er skylt að tilkynna hlutaðeigandi flugum- 
ferðarstjórn, áður en hann lendir flugfarinu, ef orðið hefur vart innan borðs á leið- 
inni sjúkdóms, sem ástæða er til að ætla, að verið gæti næm sótt, eða ef ástand innan 
borðs er að öðru leyti þannig, að ástæða er til að ætla, að hætta seti verið á. að næm 
sótt berist með flugfarinu. Í slíkum tilfellum mega farþegar og áhöfn ekki stíga úr 
flugfarinu, fyrr en sóttvarnarnefnd, að lokinni athugun sóttvarnarlæknis, hefur veitt 
leyfi til þess. 

Á sama hátt og með sömu undantekningum getur ráðherra, eða í einstökum til- 
vikum sóttvarnarnefnd, veitt öðrum flugfðörum undanþágu frá ákvæði 38. gr. 

42. gr. 
Undanþágur samkvæmt ákvæðum 41. greinar koma ekki til greina um flugfar, 

sem 
a. kemur frá eða hefur á leið sinni komið við á svæði, sem ráðherra hefur auglýst. 

að teljast skuli sýkt sóttvarnarsótt, sbr. 1. gr., eða
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b. heyrir til, kemur frá eða hefur á leið sinni komið við í landi, sem er ekki aðili 

að hinum alþjóðlegu sóttvarnarreglum. 

43. gr. 

Herflugför, sem heimiluð er lending hér á landi, eru undanþegin þeirri kvöð 

að láta af hendi samrit þess hluta hinnar almennu loftferðarskýrslu, er varðar heil- 

brigðisástand innan borðs, svo og að afla sér samskiptaleyfis, enda fylgi þau al- 

mennum, viðurkenndum reglum um varúðarráðstafanir til tryggingar því, að með 

þeim berist ekki næmar sóttir til landsins. 

IV. KAFLI 

Skipulögð rannsókn rottugangs og rottueyðing í skipum. 

44. gr. 

Með þeim undantekningum, sem um ræðir í 45. gr. skal skipum, er koma frá 

útlöndum á íslenzka höfn og hafa hvorki meðferðis gilt vottorð um að eytt hafi verið 

í þeim rottu (rottueyðingarvottorð), né vottorð um að ekki sé um rottugang að ræða 

í skipunum, eða önnur nagdýr (rottuvottorð), skylt að undirgangast rannsókn rottu- 

gangs og síðan rottueyðingu, nema hlutaðeigandi sóttvarnarnefnd komist að þeirri 

niðurstöðu, að rannsókn lokinni, að engin nagdýr séu innan borðs svo að rottueyð- 

ingar sé ekki þörf. 
Rottu- og rottueyðingarvottorð eru því aðeins gild, að þau séu látin í té af sótt- 

varnarnefndum, sem rétt hafa til að annast framkvæmd rannsóknar á rottugangi eða 

rottueyðingu í skipum samkvæmt ákvæðum 46. greinar, eða sóttvarnaryfirvöldum á 

erlendum hafnarstöðum, sem rétt hafa til að láta í té slík vottorð; vottorðin skulu 

samin á ensku eða frönsku og gerð úr garði, eins og sýnt er á 6. fylgiskjali með þess- 

ari reglugerð. Vottorðin gilda 6 mánuði, sbr. þó ákvæði 2. málsgreinar 47. greinar. 

45. gr. 

Ákvæði þessa kafla taka ekki til fiskiskipa, lystisnekkja, björgunarskipa, hafn- 

sögubáta, vitaskipa, herskipa, ísbrjóta, dráttarskipa, dýpkunarskipa, skólaskipa, sem 

eingöngu eru notuð til kennslu, né heldur til smáskipa og báta, sem minni eru en 

20 vergar rúmlestir. 

46. gr. 
Rannsókn á rottugangi og rottueyðing í skipum samkvæmt ákvæðum þessa kafla 

verða eingöngu framkvæmdar í Reykjavík og á Akureyri, en rannsókn á rottugangi 

auk þess á Ísafirði, Seyðisfirði og í Vestmannaeyjum. 

Sóttvarnarnefndir á framangreindum hafnarstöðum gera ráðstafanir til að fram- 

kvæmd sé af þar til hæfu starfsliði umrædd rannsókn á rottugangi eða rottueyðing 

í skipum. 

47. gr. 

Skipstjórum þeirra skipa, sem ákvæði þessa kafla taka til, er skylt, jafnframt 

því sem þeir gera sóttvarnarnefnd grein fyrir heilbrigðisástandi í skipum sínum sam- 

kvæmt ákvæðum III. kafla, að sýna rottu- eða rottueyðingarvottorð, ef til eru. 

Ef skip hefur meðferðis rottu- eða rottueyðingarvottorð, en vottorðið er gengið 

úr gildi, er hlutaðeigandi sóttvarnarnefnd heimilt að framlengja gildi þess um Í 

mánuð, ef skipstjóri færir sönnur á, að skipið sé á leið til hafnarstaðar, þar sem 

auðveldara er að framkvæma rannsókn á rottugangi eða rottueyðingu í skipum. 

Hafi skip ekki meðferðis rottu- eða rottueyðingarvottorð, eða slíkt vottorð skips- 

ins er gengið úr gildi og gildi þess verður ekki framlengt samkvæmt ákvæðum 2. 

málsgreinar þessarar greinar, gerir sóttvarnarnefnd á hafnarstað, þar sem rottu- 
B58
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eða rottueyðingarvottorð verða látin í té samkvæmt ákvæðum 46. greinar, ráðstaf- 
anir til þess, að framkvæmd verði rannsókn á rottugangi í skipinu, og tekur síðan í 
samræmi við niðurstöðu rannsóknarinnar ákvörðun um, hvort framkvæma skuli 

eða ekki rottueyðingu í skipinu; ákvörðun sína um þetta tilkynnir nefndin skip- 
stjóranum skriflega. Á hafnarstað, þar sem rtottu- eða rottueyðingarvottorð verða 
ekki látin í té, vísar sóttvarnarnefnd skipinu til hafnarstaðar, þar sem slík vottorð 
verða látin í té. Ef skipstjóri óskar þess þá eindregið, að rannsókn á rottugangi og, 

ef til kemur, rottueyðing í skipinu fari heldur fram á þeim hafnarstað, þar sem 
skipið er statt, er sóttvarnarnefnd staðarins heimilt að leita eftir því við þá sótt- 
varnarnefnd, sem auðveldast er að ná til af nefndum þeim, sem rétt hafa til að láta 
í té rottu- eða rottueyðingarvottorð, að hún taki að sér að sjá um framkvæmd um- 

ræddra aðgerða í skipinu, þar sem það er statt. Hinni tilkölluðu sóttvarnarnefnd er 
þá heimilt að taka þetta að sér og láta skipinu í té, að framkvæmd lokinni, tilheyr- 
andi rottu- eða rottueyðingarvottorð. 

48. gr. 
Þá er skip kemur að landi og allan tímann, sem það liggur í höfn, á stóttvarnar- 

nefnd og hver sá, er hún veitir til þess umboð, rétt á óhindruðum aðgangi að öll- 
um lestarrúmum og vistarverum skipsins í því skyni að athuga um rottugang; jafn- 
framt er skipstjóra og áhöfn skylt að svara samvizkusamlega öllum fyrirspurnum, 
er varða rottugang í skipinu. 

49. gr. 
Rannsókn á rottugangi og rottueyðingu í skipum skal hagað samkvæmt leið- 

beiningum, er landlæknir gefur út. 

50. gr. 
Komist sóttvarnarnefnd að lokinni rannsókn á rottugansi í skipi að þeirri nið- 

urstöðu, að innan borðs séu engin nagdýr, lætur nefndin í té vottorð um það og gerir 
vottorðið úr garði, eins og sýnt er á 6. fylgiskjali með þessari reglugerð (rottuvottorð). 
Slíkt vottorð er því aðeins heimilt að láta í té, að svo hafi verið ástatt um skipið, 
þá er rannsókn á rottugangi fór fram, að lestir hafi verið tómar að öðru en seglfestu, 

eða sá einn farmur, er rotta sækir ekki í, og honum komið svo fyrir í skipinu, að 
unnt hafi verið að framkvæma fullkomna rannsókn á lestarrúmum. Geymaskipum 

má þó láta í té rottuvottorð, enda þótt geymar hafi verið fullir, þegar rannsókn á 

rottugangi fór fram. 

51. gr. 
Komist sóttvarnarnefnd að þeirri niðurstöðu að lokinni rannsókn á rottugangi 

í skipi, að rottueyðing verði að fara fram, ákveður nefndin í hverju einstöku til- 
felli, hverri aðferð skuli beita (venjulegri dreifingu rottueiturs, svælinsu með loft- 
eitri eða öðrum hagkvæmum ráðum) í samræmi við leiðbeiningar landlæknis, sbr. 

49. gr., þannig að rottu verði á sem virkastan, tryggastan og hagkvæmastan hátt 

eytt í skipinu. 

52. gr. 
Rottueyðingu í skipi skal haga þannig, að skip og farmur skaðist sem allra 

minnst, og framkvæmdin má ekki taka lengri tíma en 24 klukkustundir. 

Að svo miklu leyti sem unnt er, skal skip vera með tómar lestir, þegar rottu- 

eyðing er framkvæmd. Rottueyðingu er þó heimilt að framkvæma fyrir affermingu 

skins, ef svo verður htið á, að farmur sé þeirrar tegundar og honum þannig komið 

fyrir í skipinu, að unnt sé að framkvæma rottueyðingu til hlítar, án þess að skipið 

sé affermt. Ef um ér að ræða skip með tómar lestir að öðru en seglfestn, skal ljúka 

rottueyðingu, áður en ferming skipsins hefst.
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Heimilt er að framkvæma rottueyðingu í vöru, sem þannig er um búið, að rotta 

á þar afdrep, og kosta skal alls kapps um, að rotta berist ekki með vöru, né nái að 

hlaupa eftir landfestum milli skips og lands, hvorki úr skipi né í það. Til að koma 

í veg fyrir það, er sóttvarnarnefnd heimilt að krefjast, að skip láti setja rottuskildi 

á allar landfestar eða leysi landfestar og leggist fyrir akkeri hæfilega fjarri bryggju 

eða hafnarbakka. 

Dauðri rottu má ekki fleygja í sjó í höfn, heldur flytja á þann stað, er sóttvarn- 

arnefnd vísar á. 
Hlíta skal í einu og öllu fyrirmælum sóttvarnarnefndar varðandi rottueyðingu Í 

skipi, og er skipstjóra og áhöfn skylt að veita alla þá verklega aðstoð við rottueyð- 

inguna, sem nefndin æskir. 

Þegar rottueyðingu í skipi hefur verið lokið á fullnægjandi hátt, lætur sóttvarn- 

arnefnd í té dagsett vottorð um framkvæmdina (rottueyðingarvottorð) og gerir vott- 

orðið úr garði, eins og sýnt er á 6. fylgiskjali með þessari reglugerð. 

Telji sóttvarnarnefnd, að rottueyðing í skipi hafi farið fram við þær aðstæður, 

að fullnægjandi árangri hafi ekki verið unnt að ná, lætur hún þó í té rottueyðingar- 

vottorð, en getur þess í vottorðinu, að árangri hafi verið áfátt. 

53. gr. 

Ef eigandi eða útgerðarmaður skips ber fram óskir um að mega sjálfur annast 

rannsókn á rottugangi og, ef til kemur, rottueyðingu í skipi sínu, getur hann hlotið 

leyfi til þess af hendi sóttvarnarnefndar, sem rétt hefur til að láta í té rottu- eða rottu- 

eyðingarvottorð, en undirgangast verður hann nánara tilgreind skilyrði og þar á 

meðal, að sóttvarnarnefnd segi fyrir um framkvæmdina og hafi nákvæmt eftirlit 

með því, að allt fari fram á viðeigandi háti. 

54. gr. 

Skip, er koma að landi í íslenzkri höfn, og ekki er skylt að undirgangast rottu- 

eyðingu samkvæmt ákvæðum 44. greinar, seta krafizt rannsóknar á rottugangi og 

rottueyðinsar samkvæmt reglum þeim, er að framan greinir. 

óð. gr. 

Þó að skip hafi meðferðis gilt rottueyðingar- eða rottuvottorð, er það ekki þar 

fyrir undanþegið ráðstöfunum samkvæmt ákvæðum 28.—30. greinar, ef að öðru leyti 

er ástæða til að láta þau ákvæði koma til framkvæmda. 

56. gr. 
Ef sérstök ástæða þykir til í sóttvarnarskyni, og grunur leikur á að nagdýr séu 

innan borðs, getur sóttvarnarnefnd látið rottueyðingu fara fram í flugfari. 

V. KAFLI 

Sóttvarnargjöld og sóttvarnarkostnaður. 

57. gr. 

Almenn sóttvarnargjöld greiða erlend skip, er stunda fiskveiðar eða aðra veiði 

við Ísland eða á nálægum höfum og leita til hafnar í sambandi við veiðarnar. 

Almenn sóttvarnargjöld eru: 

a. rúmlestargjald, miðað við vergar rúmlestir skips: 
1. af skipi, sem nær ekki 60 rúmlestum, kr. 500.00. 
9, af skipi, sem er frá 60 upp að 100 rúmlestum, kr. 750.00. 
3. af skipi, sem er fullar 100 rúmlestir, kr. 1000.00. 

b. kostnaður af flutningi umboðsmanns sóttvarnarnefndar til skips og frá skipi.
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Slíkt fiskiskip greiðir auk þess þóknun samkvæmt gjaldskrá héraðslækna fyrir 
aðgerðir sóttvarnarlæknis, þegar hann er tilkallaður samkvæmt ákvæðum síðustu 
málsgreinar 23. greinar sóttvarnarlaga, svo og allan kostnað, er leiðir af frekari rann- 
sóknum og ráðstöfunum í sóttvarnarskyni, er koma skipsins að landi kann að gera 
nauðsynlegar. 

58. gr. 
Skip, þó að önnur séu en fiskiskip þau, er 57. grein tekur til, svo og flugför, er 

leita hafnar eða flughafnar á Íslandi eingöngu til að setja á land sjúklinga eða lík, 
greiða samkvæmt reikningi allan kostnað af sóttvarnarráðstöfunum, er koma skips- 
ins (flugfarsins) að landi kann að gera nauðsynlegar, þó ekki þóknun fyrir aðgerðir 
sóttvarnarlæknis, né nokkurn kostnað af rannsóknum til að leiða í ljós heilbrigðis- 
ástand farþega eða áhafnar í sóttvarnarskyni. 

59. gr. 
Skip greiða kostnað af rannsókn á rottugangi og rottueyðingu samkvæmt ákvæð- 

um IV. kafla og einnig flugför, ef samsvarandi aðgerðum er beitt gegn þeim. Skip 
greiða þennan kostnað samkvæmt ákvæðum 60. og 61. greinar og flugför í sem fyllstu 
samræmi við þau ákvæði. 

60. gr. 
Fyrir rannsókn á rottugangi í skipi, sem sóttvarnarnefnd lætur framkvæma, 

greiðist: 
a. rúmlestargjald miðað við vergar rúmlestir skips: 

1. af skipi, sem nær ekki 150 rúmlestum, kr. 500.00. 
2. af skipi, sem er frá 150 upp að 300 rúmlestum, kr. 1000.00. 
3. af skipi, sem er yfir 300 rúmlestir, kr. 2000.00; 

b. kostnaður af flutningi starfsliðs sóttvarnarnefndar, er vinnur að rannsókninni, 

til skips og frá skipi; þegar um er að ræða ráðstafanir samkvæmt niðurlags- 
ákvæði 47. greinar, greiðir skipið enn fremur ferðakostnað, svo og tímakaup eða 
dagpeninga aðkomins starfsliðs, í samræmi við það, sem títt er að greiða sam- 
bærilegum opinberum starfsmönnun. 
Fyrir forsögn og eftirlit sóttvarnarnefndar með rannsókn á rottugangi í skipi 

samkvæmt ákvæðum 63. greinar greiðist hið sama og fyrir framkvæmd slíkrar rann- 
sóknar af hendi sóttvarnarnefndar. 

61. gr. 
Fyrir svælingu skips með blásýru eða öðru virku lofteitri til eyðingar rottu greið- 

ist sem hér segir: 

a. kostnaðarverð eiturs þess, sem eyðzt hefur; 
b. kaup starfsfólks: 

1. tímakaup starfsliðs sóttvarnarnefndar, sem annazt hefur svælinguna, svo og 
verkafólks, er kann að hafa verið ráðið því til nauðsynlegrar aðstoðar, hvort 
tveggja í samræmi við það, sem tíðkast um sambærilegar greiðslur á staðnum; 

2. tímakaup varðmanns, ef hans hefur verið þörf, í samræmi við það, sem tíðk- 
ast um greiðslur fyrir slík störf á staðnum. 

3. ferðakostnaður, tímakaup eða dagpeningar aðkomins starfsliðs sóttvarnar- 
nefndar, ef svælingin fer fram utan þess staðar, þar sem sóttvarnarnefnd 

situr, í samræmi við það, sem títt er að sreiða opinberum starfsmönnum; 
c. 25% af fjárhæðum þeim, sem greiða ber samkvæmt ákvæðum liða a og Þ, 1, og 

gengur það til greiðslu annars kostnaðar af þessum framkvæmdum; í
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d. þóknun fyrir yfirumsjón sóttvarnarlæknis með svælingunni; fer um þóknun- 
ina samkvæmt gjaldskrá héraðslækna, en að öðru leyti, sem hér segir: 
1. fyrir svælingu minni háttar, en aðgengilegra lestarrúma eða vistarvera greið- 

ist sem fyrir eina læknisvitjun í skip; 
2. fyrir meiri háttar svælingu en greinir í lið d, 1, í skipi, sem nær ekki 300 

rúmlestum, greiðist sem fyrir 2 læknisvitjanir í skip; 
3. fyrir meiri háttar svælingu en greinir í lið d, 1, í skipi, sem er yfir 300 rúm- 

lestir, greiðist sem fyrir 3 læknisvitjanir í skip. 
Ef rottueyðing í skipi er framkvæmd með gildrum, venjulegri dreifingu rottu- 

eiturs eða á annan þvílíkan hátt, greiðist kostnaður af eitri því, sem eyðzt hefur, 

svo og tilfæringum auk kostnaðar, er greinir í liðum b og c. 

62. gr. 
Rottueyðingu í skipum og flugförum samkvæmt ákvæðum 28. og 30. greinar 

lætur sóttvarnarnefnd framkvæma á kostnað hlutaðeigandi. 

63. gr. 
Sóttvarnargjöld innheimtast með öðrum gjöldum til ríkissjóðs af skipum (flug- 

förum) og renna í ríkissjóð. Skip (flugför), sem sóttvarnargjöld falla á, má ekki af- 
greiða til brottfarar úr höfn (flughöfn), fyrr en gjöld þessi hafa verið innt af hendi, 
eða fullnægjandi trygging sett fyrir greiðslunni. 

64. gr. 
Allur kostnaður af framkvæmd sóttvarnarráðstafana samkvæmt ákvæðum sótt- 

varnarlaga og þessarar reglugerðar greiðist úr ríkissjóði. 

VI. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

65. gr. 
Erindrekstur og afgreiðslu sóttvarnarnefndar samkvæmt ákvæðum sóttvarnar- 

laga og þessarar reglugerðar annast umboðsmaður nefndarinnar fyrir hennar hönd. 
Umboðsmaður sóttvarnarnefndar er tollgæzlumaður, nema önnur ráðstöfun sé sér- 

staklega gerð. Umboðsmaður (tollgæzlumaður) kemur fram fyrir hönd nefndarinnar 
gagnvart skipstjóra (flugfarsstjóra) eða fulltrúa hans, þá er skip (flugfar) kemur að 

landi, tilkynnir um samskiptaleyfi og undirritar slík leyfi í umboði nefndarinnar. 
Þá er ræðir um sóttvarnarnefnd í þessari reglugerð, er því eftir atvikum einnig átt 
við umboðsmann sóttvarnarnefndar (tollgæzlumann). 

66. gr. 

Um einstakar sóttvarnaraðgerðir, sem inna verður af hendi í sambandi við fram- 
kvæmd ákvæða sóttvarnarlaga og þessarar reglugerðar, en ekki er nánari grein gerð 

fyrir í reglugerðinni, svo sem almenn sótthreinsun skipa, vöru og fólks, lúshreinsun 
og aðra sníkjudýraeyðingu, kúabólusetningu og aðrar ónæmisaðgerðir o. s. frv., fer 
eftir almennum viðurkenndum reglum, svo og eftir sömu eða hliðstæðum reglum, 
sem á hverjum tíma gilda um sömu eða hliðstæðar aðgerðir í sambandi við fram- 
kvæmd farsóttavarna innan lands. 

67. gr. 
Fjármálaráðuneytið gefur út eða útvegar ásamt öðrum fyrirskipuðum eyðublöð- 

um, sem notuð eru við afgreiðslu skipa, og lætur sóttvarnarnefndum (tollgæzlu) í
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té eyðublöð þau, sem nota ber samkvæmt ákvæðum 10., 22.. 33.---35., 44., 50. og 52. 
greinar og skulu eyðublöðin gerð úr garði, eins og sýnt er á 1.—7. fylgiskjali með 
þessari reglugerð. 

VII. KAFLI 

Niðurlagsákvæði. 

68. gr. 
Rangar skýrslur um það, sem sóttvarnaryfirvöld mega krefjast vitnisburðar um 

samkvæmt ákvæðum sóltvarnarlaga og þessarar reglugerðar, svo og önnur brot á 
ákvæðum reglugerðarinnar, varða viðurlögum samkvæmt 43. gr. sóttvarnarlaga. 

69. gr. 
Reglugerð þessi gengur í gildi þegar í stað, og fellur jafnframt úr gildi sótt- 

varnarreglugerð nr. 112, 27. ágúst 1954. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 15. nóvember 1971. 

Magnús Kjartansson. 

Páll Sigurðsson.
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FYLGISKJÖL (17) 

1. fylgiskjal. 

International Certificate of Vaceination or Revaceination against Smallpox. 

Certificat International de Vaceination ou de Revaccination contre la Variole. 

    

to certify that X date of birth } 
ignél(e) certifie que f 0 ; né(e) le / 

  

whose signature follows Í 
dont la signature suit  f 

  

has on the date indicated been vaccinated or revaceinated against smallpox with a freeze-dried or liquid vaceine certified to fulfill the recom- 

mended requirements of the World Health Organization. 

a été vaceiné(e) ou revaceiné(e) contre la variole á la date indiquée ci-dessous, avec un vacein lyophilisé ou liquide certifié conforme aux 

normes recommandées par POrganisation mondiale de la Santé. 

  

  

  

| 

Show by “x'" whether Signature and Manufacturer | Approved 
professional status and batch no. | stamp 

Date of vaceinator of vaccine | 

Indiquer par “ Signature et titre | Fabricant | Cachet 

s'il s'agit de du vaceinateur | du vacecin et autorisé 
numéro du lot | 

Í | 
| | 

la | la ' 1b 

Primary vaccinationd 000. | 
performed 

Primovaceination Nr 
effectuée j 

  

1b 

Read as successful þ 
Prise Í | | | 
Unsuccessful Nn | | | Pas de prise / | | 

  

ts
 to
 

Revaccination „.....002.000. 0... 

  

Revaccination ......00.0.000 0... |   
  

The validity of this certificate shall extend for a period of three years, beginning eight days after the date of a successful primary 

vaceination or, in the event of a revaccination, on the date of that revaccination. 

The approved stamp mentioned above must be in a form preseribed by the health administration of the territory in which the vaceina- 

tion is performed. 

This certificate must be signed by a medical praetitioner in his own hand; his official stamp is not an accepted substitute for the 

signature. 

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid. 

La validité de ce certificat couvre une période de trois ans commengant huit jours aprés la date de la primovaccination effectuée 

avec suceðs (prise) ou, dans le cas d'une revaccination, le jour de cette revaceination. 

Le cachet autorisé doit étre conforme au moddle prescrit par Padministration sanitaire du territoire oð la vaccination est effectuée. 

Ce certificat doit étre signé par un médecin de sa propre main, son cachet officiel ne pouvant étre considéré comme tenant lieu de 

signature. 

Toute correction ou rature sur le certificat ou F'omission d'une quelconque des mentions qu'il comporte peut affecter sa validité.
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2. fylgiskjal. 

International Certificate of Vaccination or Revaceination against Cholera. 

Certificat International de Vaccination ou de Revaccination contre le Choléra. 

  This is to certify that Á date of birth | sex Á 
Je soussigné(e) certifie que fo né(e) le NN sexe f 

whose signature follows Í 
dont la signature suit  f 

  

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against cholera. 

a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre le choléra á la date indiquée. 

  

{ Signature and professional status 

  

  

  

of vaccinator Approved stamp 
Date { 

| Signature et titre du vaccinateur | Cachet autorisé 
| | 

1 | | 1; 2 

i | { 

| 
| | 

— HINN ER — SN | 

2 | | 
í { | 

| | | 
FE | A | HU | 
3 | { 3 | 

| | | | | | 
MEN RN — | | 

A | 

  

The vaceine used shall meet the requirements laid down by the World Health Organization. 

The validity of this certificate shall extend for a period of six months, beginning six days after one injection of the vaceine or, in 

the event of a revaceination within such period of six months, on the date of that revaccination. 

The approved stamp mentioned above must be in a form prescribed by the health administration of the territory in which 

the vaceination is performed. 

This certificate must be signed by a medical practitioner in his own hand; his official stamp is not an accepted subetitute for the 

signature. 

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid. 

Le vacein utilisé doit satisfaire aux normes formulées par POrganisation mondiale de la Santé. 

La validité de ce certificat couvre une période de six mois commengant six jours aprés une injection de vacein ou, dans le cas d'une 

revaccination au cours de cette période de six mois, le jour de cette revaccination. 

Le cachet autorisé doit étre conforme au modéle preserit par Padministration sanitaire du territoire oð la vaccination est effectuée. 

Ce certificat doit étre signé par un médecin de sa propre main, son cachet officiel ne pouvant étre considéré comme tenant lieu de 

signature. 

Toute correction ou rature sur le certifieat ou Vommission d'une quelconque des mentions qu'il comporte peut affecter sa validité.
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3. fylgiskjal. 

Heilbrigðisgreinargerð skipstjóra. 
Maritime Declaration of Health. 

Látin í té af skipstjórum skipa, þá er þau koma að landi frá útlöndum. 
To be rendered by the masters of ships arriving from ports outside the territory. 

Dagsetning. Date 

Heiti skips. Name of ship Frá. From 

  

Þjóðerni. Nationality 

  

Rúmlestatal, réttindis. Net Registered Tonnage 

Rottueyðing eða undanþága frá | Vottorð. Certificate 

rottueyðingu. Deratting or 
Deratting Exemption Látið í té ílá. Íssued at 

  

Fjöldi farþega: No. of Passengers: Káetufarþegar: Cabin „  ... Fjöldi einstaklinga áhafnar 

Þilfarsfarþegar. Deck No. of Crew: 

Skrá um hafnarstaði þá, sem skipið hefur komið við á, frá því að ferð þess hófst; greindur brottfarardagur frá hverjum 
hafnarstað: List of ports of call from commencement of voyage with dates of departure: 

    

Svör: 
Spurt um heilbrigðisástand: Já eða nei 

Health Questions: Fink tð 

1. Hefur orðið vart innan borðs, frá því að ferðin hófst*) nokkurs tilfellis eða grunaðs tilfellis svarta dauða, kóleru, gulrar 
hitasóttar eða bólusóttar? Greinið nánara einstök atriði á meðfylgjandi töflu. 
Has there been on board during the voyage**) any case or suspected case of plague, cholera, yellow fever, or smallpox? Give 
particulars in the Schedule. 

Hefur orðið vart innan borðs, frá því að ferðin hófst*) rottu- eða músapestar, eða ástæða verið til að gruna slíkt, eða hefur 
borið á óvenjulegum rottu- eða músadauða ? 
Has plague occurred or been suspected among the rats or mice on board during the voyage**) or has there been an abnormal 
mortality among them? 

3. Hefur nokkur látizt innan borðs, frá því að ferðin hófst*) af öðrum orsökum en slysförum? Greinið nánara einstök atriði á 
meðfylgjandi töflu. 
Has any person died on board during the voyage**) otherwise than as a result of accident? Give particulars in Schedule. 

4. Er nú innan borðs sjúkdómstilfelli, eða hefur þar orðið vart sjúkdómstilfellis, frá því að ferðin hófst*), sem yður gæti 
grunað að væri (hefði verið) næm sótt? Greinið nánara einstök atriði á meðfylgjandi töflu. 
Ís there on board or has there been during the voyage**) any case of disease which you suspect to be of an infectious nature? 
Give particulars in Schedule. 

ts
 

  

Er nokkur veikur innan borðs eins og er? Greinið nánara einstök atriði á meðfylgjandi töflu. 
Is there any sick person on board now? Give particulars in Schedule. 

um
 

Aths.: Ef skipslæknir er ekki á skipinu, ber skipstjóra að líta svo á, að eftirgreind sjúkdómseinkenni séu vísbending um, að 
ástæða sé til grunsemda um næma sótt: sótthiti, sem hefur í för með sér magnleysi, eða stendur nokkra daga, eða 
eitlaþroti fylgir; skyndileg útþot eða útbrot með eða án sótthita; ákafur niðurgangur ásamt losteinkennum; gula 
samfara sótthita: 

Note: Tn the absence of a surgeon, the Master should regard the following symptoms as ground for suspecting the existence of 
disease of an infectious nature: fever accompanied by prostration or persisting for several days, or attended with glandular 
stelling; or any acute skin rash or eruption with or without fever; severe diarrhoea with symptoms of collapse; jaundice 
accompanied by fever. 

6. Er yður kunnugt um nokkurt það annað ástand innan borðs, er leitt gæti af sér sótthættu eða hættu á sótt isútbreiðslu ? 
Are you aware of any other condition on board which may lead to infection or the spread of disease? 

  

Ég lýsi hér með yfir því, að upplýsingar þær og svör, er ég hef veitt í framanskráðri heilbrigðisgreinargerð, (taflan meðtalin) eru, 
eftir því sem ég bezt veit og trúi, sannar og réttar. 

Í hereby declare that the particulars and answers to the questions given in this Declaration of Health (including the Schedule) are true and 
correct to the best of my knowledge and belief. 

Undirskrift. Signed 
Skipstjóri. Master 

Meðundirskrift. Countersigned 

  

Skipslæknir. Shi 
Dags. Date 

Er rottugangur innan borðs, eða hefur verið á leiðinni? Já/Nei. 
Are there rats on board or have any rats been seen on board during the voyage? Yes/ No. 

>) Ef ferðin hefur staðið lengur en 4 vikur, nægir greinargerð um 4 vikur. 
**) If more than 4 weeks have elapsed since the voyage began, it will suffice to give particulars for the last 4 weeks. 

B 59
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4. fylgiskjal. 

Samskiptaleyf. 

Pratique. 

Með skírskotun til sóttvarnarlaga nr. 34 12. apríl 1954. 

In accordance with the Quarantine Act of 12th Apríl 1954. 

veitist hér með 

name of ship 

skipstjóri 

  

master 

er kemur frá 

arriving from 

og ætlar til 

destined for 

leyfi til frjálsra samskipta við land í þessari ferð, hvar sem er á Íslandi. 

is hereby given free pratique on this voyage with all places in Iceland. 

Í umboði sóttvarnanefndar í/á 

For the Quarantine Commission, 

- - öld) ARA 

(Signature) 

  

(Staða) 

(Office) 

Leyfið skal varðveitt, meðan á ferðinni stendur, og er skylt að sýna það sóttvarnarnefnd, þegar krafizt er. 

This certificate must be carried on the whole voyage and must on demand be produced to the : 

Quarantine Commission.
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5. fylgiskjal. 

Heilbrigðisyfirlýsing til sóttvarnarnefndar um skip, sem annast reglubundnar áætlunarferðir. 
Declaration to the port quarantine commission for ships sailing on regular routes. 

  

sem á heimahöfn í/á registered in 

  

kemur frá coming from 
  

og hefur á leiðinni komið við í/á having touched at 

  

lýsi hér með yfir því, að innan borðs í skipi mínu eru ekki: 

do hereby declare that on board there is: 

1. menn, sem eru eða ætla má, að séu haldnir næmri sótt, eða 
not any case of disease known or suspected to be of an infectious nature 

2. lík manna, er kunnugt sé um eða ætla megi, að látizt hafi úr næmri sótt, og enn fremur 
no corpses of persons known or suspacted to have died from diseases of an infectious nature 

3. að ekki hefur borið á rottudauða eða dauða annarra nagdýra, er vera kunna innan borðs og 
no indication of abnormal mortality among rats or other rodents, and 

4. að mér er ekki kunnugt um nokkurt það annað ástand, er leitt gæti af sér sótthættu eða hættu á sóttnæmisút- 
breiðslu. 

as far as Í am aware of, no such other condition which may lead to infection or the spread of disease. 

Undirskrift. Signed 
  

Skipstjóri. Master 

Dags. Date 

  

Er rottugangur innan borðs eða hefur verið á leiðinni?*) Já/Nei 

Are there rats on board the ship or have rats been seen on board during the voyage**) Yes/No. 

*) Ekki krafizt svars fyrir skip, sem ná ekki 20 vergum rúmlestum. 

**) Not to be filled in for vessels of less than 20 tons groas register. 

Undirskrift. Signed 
  

Skipstjóri. Master
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6. fylgiskjal. 

Rottueyðingarvottorð. 

Rottuvottorð (um undanþágu frá rottueyðingu)*). 

Deratting Certificate|Certificat de Dératisation*). 

Deratting Exemption Certificate|Certificat d' Exemption de la Dératisation*). 

Gert úr garði í samræmi við ákvæði 54. gr. hinna alþjóðlegu sóttvarnarreglna. 

Issued in accordance with Article 54 of the International Health Regulations. 

Délivré conformément á Varticle 54 du Rðglement sanitaire international (1969). 

Hafnaryfirvöldum er óheimilt að halda vottorðinu eftir. 

Not to be taken away by Port Authorities/Ce certificat ne doit pas étre retiré par les atuorités portuaires. 

Dags. Hafnarstaður 

Date/ Date Port of/ Port de 

  

Með þessu vottorði staðfestist, að rannsókn á rottugangi hefur farið fram 

{ rottueyðing sn , . * i á grei li ) 
undanþága verið veitt frá rottueyðingu } ) greindan dag á greindum hafnarstað 

; . deratti 
This certificate records the inspection and { Sms } *) at this port and on the above date 

la dératisation 
Le présent certificat atteste Pinspection et { } *) en ce port et á la date ci-dessus Pexemption 

í skipinu serm er að stærð rúmlestir, réttindis**) 
of the ship/du navire of/de net tonnage/tonnage net**) 

Í rannsóknin 
Þá er framkvæmd var l rottueyðingin } *) voru farmrúm hlaðin lestum farms 

At the time of { inspection *) the holds were laden with 
ratting 

Au moment de Í Tinspection | *) les cales étaient chargées de . eargaíson 
la dératisation 

  

Athugasemd: Ef veitt er undanþága frá rottueyðingu, skal greina hér þær ráðstafanir, sem gerðar eru til þess að halda 

í skefjum rottugangi innan borðs. ; 

Recommendations made: In the case of exemption, state here the measures taken for maintaining the ship ín such a condition that it is free o 

rodents and the plague vector. 

AÐ 
  Observations: Dans le cas d'exemption, indiquer ici les mesures prises pour que le navire soit mai dans des telles qu'il n'y ait 

á bord ni rongeurs, ni vecteurs de la peste. 

    

  

Stimpill, nafn, staða og undirskrift þess, er vottorðið lætur í té. 

Seal, name, qualification and si, e of the insp   (Í 

Cachet, nom, qualité et signature de Vinspecteur. 

*) Strikið út, það sem ekki á við. 
Strike out the unnecessary indications. 
Rayer les mentions inutiles. 

**) Greinið, hvort átt sé við rúmmál, eða hvort lestatala sé fundin á annan hátt. 
Specify whether applies to metric depl or any other hod of determining the 
Spécifier s'il s'agit de déplacement métrique ou, sinon, de quel autre tonnage il s'agit. 
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Rottueyðingarvottorð. 
Rottuvottorð (um undanþágu frá rottueyðingu). 

  

FARMRÚM OG VISTARVERUR 

Compartments hb) 

Compartiments 

1 9 

UMMERKI EFTIR ROTTU 

Rat indications c) 

Traces de rats 

ROTTUVER 

Rat harborage! Refuges á rats 

fundin sætt aðgerð 

discovered d) treated 

trouvés supprimés 

  

Farmrúm 
Holds/Cales 

— 2 

Milliþilfar —.. 
Shelter decl: space/Entrepont 

Kolarúm ......... IR 
Bunker space/Soute á charbon 
  

  

  

  

  

    

Forepeak and storeroom/ Peak avant et magasin 
  

Skuthylki og geymslurými .................. 
Afterpeak and storeroom| Peak arriðre et magasin 

  

    

    

  

  

  

  

    

  

Björgunarbátar .............. FARNIR 
Lifeboats/Canots de sauvetage | 

Kortaklefi og loftskeytaklefi .......2......... 
Charts and wireless rooms/Chambre des cartes, T.S.F. 

Eldhús ................... BR IR 
Galley/Cuisines | 

Býtibúr ..... FR ANNO ! 
Pantry/Cambuses 

| 

Matvælageymsla .............. BR EÐ 
Provision storerooms/Soute á vivres 
  

Vistarverur áhafnar .... 
Quarters (cre1c)/ Postes (équipage) 

  

  

Vistarverur yfirmanna 

  

  

  

  

Quarters (officers)/Chambres (officiers) ' 

Vistarverur káetufarþega ..................... 
Quarters (cabin gers)/Cabines {p. gers) 

Vistarverur þilfarsfarþega ......... RAÐAR 
Quarters (steerage)/ Postes (émigrants) 
          
  

a) Strikið yfir það, sem ekki á við. 
Strike out the unnecessary indications/ Rayer les mentions inutiles. 

b) Ef einhver greind farmrúm eða vistarverur eru ekki í skipi, skal þess skilmerkilega getið. 
In case any of the compartments enumerated do not exist on the ship, this fact must be mentioned. 
Lorsquun des compartiments énumérés n'existe pas sur le navire, on devra le imentionner expressément.
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Deratting Certificate|Certificat de dératisation. 

  

229. 

a) 
Deratting Exemption Certificate/Certificat dexemption de la dératísation. 
  

Rottueyðing Deratting/ Dératisation 
  

Með svælingu By fumigation/ Par fumigation 

Hvaða eitur notað Á 
Fumigant/Gas utilisé f 

Í Hve lengi svælt 
Hours exposure 
Exposition (heures)   

7 

Rúmmál (teningsm.) | Hve mikið eitur notað | Tala fundinna rottuhræja 
Space (eubic feet) Quantity used e) í Rats found dead 

5 Espaces (mötres cubes)|6 Quantités employées !7  Ratstrouvés morts 

Með gildrum eða eitruðu agni 

By catching, trapping, or poisoning 

Par capture ou poisori 

Hve margar gildrur egndar; | 

hve mörgum eiturskömmtum | 
dreift/Traps set or poisons put | 

Veiddar rottur eða drepnar 
Rats caught or killed   8 out/Pieges ou poisons mis Rats pris ou tués 

  

  

  

  

  

  

    

    

  
  

  

  

    
  

    

  

  

  

    
        

  

  

  

  

Samtals | 
Total/ Total ' '   
  

ec) Gamall eða nýr rottuskítur, rottuför, rottunag. 
Old or recent evidence of excreta, runs, or gnawing. 
Traces anciennes ou récentes dMexcréments, de passages ou de rongements.     

d) Engin — fá —- allmörg —- mörg. 

e) Greinið þunga brennisteins eða blásýrusalts eða magn þeirrar blásýru (HCN), sem 
notuð hefur verið. 
State the weight of sulphur or of eyanide salts or quantity of HCN acid used. 
Indiquer les poids de soufre ou de eyanure ou la proportion dacide eyanhydrique. 

None — small — moderate — large. 
Néant — peu — passablement — beuucoup. 

Undirskrift 
NamelNom for
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7. fylgiskjal. 

Health Part of the Aircraft General Declaration. 

Declaration of Health 

Persons on board with illnesses other than airsickness or the effects of accidents (including persons with symptoms 

or signs of illnesses such as rash, fever, chills, diarrhoea) as well as those cases of illness disembarked during the flight 

  

Details of each disinsecting or sanitary treatment (place, date, time, method) during the flight. If no disinsecting 

has been carried out during the flight, give details of most recent disinsecting 

  

Signature, if required „................................... 
Crew member concerned
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ALÞINGISMENN 

kosnir í júní 1971. 

(Skammstafanir: A = Alþýðuflokkur, Ab = Alþýðubandalag, F = Framsóknarflokk- 
ur, S = Sjálfstæðisflokkur, SF — Samtök frjálslyndra og vinstri 

manna). 

A. Þingmenn kjördæma. 

Fyrir Reykjavík: 1. Jóhann Hafstein (S). 
2. Geir Hallgrímsson (S). 
3. Magnús Kjartansson (Ab). 
4. Þórarinn Þórarinsson (F). 
5. Gunnar Thoroddsen (S). 
6. Auður Auðuns (S). 
7. Gylfi Þ. Gíslason (A). 
9. Magnús Torfi Ólafsson (SF). 

10. Pétur Sigurðsson (S). 
11. Einar Ágústsson (F). 
12. Ragnhildur Helgadóttir (S). 

Ásgeir Bjarnason (F). 
Jón Árnason (S). 
Halldór E. Sigurðsson (F). 
Friðjón Þórðarson (S). 
Jónas Árnason (Ab). 

Fyrir Vesturlandskjördæmi: 

m
i
 

Steingrímur Hermannsson (F). 
Matthías Bjarnason (S). 
Hannibal Valdimarsson (SF). 
Bjarni Guðbjörnsson (F). 
Þorvaldur Garðar Kristjánsson (S). 

Fyrir Vestfjarðakjördæmi: 

m
i
 

Ólafur Jóhannesson (F). 
Gunnar Gíslason (S). 
Björn Pálsson (F). 
Ragnar Arnalds (Ab). 
Pálmi Jónsson (S). 

Fyrir Norðurlandskjördæmi vestra: 

Mi
 

IÐ
A 

Gísli Guðmundsson (F). 
Magnús Jónsson (S). 
Ingvar Gíslason (F). 
Stefán Valgeirsson (F). 
Lárus Jónsson (S). 
Björn Jónsson (SF). 

Fyrir Norðurlandskjördæmi eystra: 

Þ
A
R
 

AN
 

= 

Eysteinn Jónsson (F). 
Lúðvík Jósefsson (Ab). 
Páll Þorsteinsson (F). 

Sverrir Hermannsson (S). 

Vilhjálmur Hjálmarsson (F). 

Fyrir Austurlandskjördæmi: 

M
i
 

B 60



Nr. 230. 458 4. október 1971. 

Fyrir Suðurlandskjördæmi: Ingólfur Jónsson (S). 
Ágúst Þorvaldsson (F). 
Guðlaugur Gíslason (S). 
Björn Fr. Björnsson (F). 
Garðar Sigurðsson (Ab). 
Steinþór Gestsson (S). Þ

M
 

Matthías Á. Mathiesen (S). 
Jón Skaftason (F). 

Oddur Ólafsson (S). 
Gils Guðmundsson (Ab). 

Jón Ármann Héðinsson (A). 

Fyrir Reykjaneskjördæmi: 

v
i
 

B. Landskjörnir þingmenn. 

1. landskjörinn þingmaður: Eggert G. Þorsteinsson (A). 
2 — — Pétur Pétursson (A). 
3. — — Bjarni Guðnason (SF). 
4. — — Svava Jakobsdóttir (Ab). 
5 — — Stefán Gunnlaugsson (A). 

6 — -— Helgi Friðriksson Seljan (Ab). 
7. — — Karvel Pálmason (SF). 
8. — — Benedikt Gröndal (A). 
9. — — Ellert B. Schram (S). 

10. — — Geir Gunnarsson (Ab). 

11. — — Ólafur G. Einarsson (S$). 

C. Varaþingmenn. 

Varamenn þingmanna Reykjavíkur: 

Fyrir Alþýðubandalagið: Jón Snorri Þorleifsson. 
íSigurður Magnússon. 

Fyrir Alþýðuflokkinn: Sigurður E. Guðmundsson. 

Fyrir Framsóknarflokkinn: Tómas Karlsson. 
ÍBaldur Óskarsson. 

Fyrir Samtök frjálslyndra og vinstri manna: Inga Birna Jónsdóttir. 

Fyrir Sjálfstæðisflokkinn: Birgir Kjaran. 
(Geirþrúður H. Bernhöft. 
Þorsteinn Gíslason. 
ÍGunnar J. Friðriksson. 
Ragnar Júlíusson. 
Hjörtur Jónsson. 

Varamenn þingmanna Vesturlandskjördæmis: 

Fyrir Alþýðubandalagið: Skúli Alexandersson. 

Fyrir Framsóknarflokkinn: Alexander Stefánsson. 
„Á ÍDaníel Á gústínusson. 

Fyrir Sjálfstæðisflokkinn: Ásgeir Pétursson. 
Kalman Stefánsson.
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Varamenn þingmanna Vestfjarðakjördæmis: 

Fyrir Framsóknarflokkinn: Halldór Kristjánsson. 
(Ólafur Þ. Þórðarson. 

Fyrir Samtök frjálslyndra og vinstri manna: Hjördís Hjörleifsdóttir. 

Fyrir Sjálfstæðisflokkinn: Ásberg Sigurðsson. 

Arngrímur K. Jónsson. 

Varamenn þingmanna Norðurlandskjördæmis vestra: 

Fyrir Alþýðubandalagið: Hannes Baldvinsson. 

Fyrir Framsóknarflokkinn: Magnús Gíslason. 
(Stefán Guðmundsson. 

Fyrir Sjálfstæðisflokkinn: Eyjólfur Konráð Jónsson. 
Jóhannes Guðmundsson. 

Varamenn þingmanna Norðurlandskjördæmis eystra: 

Fyrir Framsóknarflokkinn: Jónas Jónsson. 

Ingi Tryggvason. 

Heimir Hannesson. 

Fyrir Samtök frjálslyndra og vinstri manna: Benóný Arnórsson. 

Fyrir Sjálfstæðisflokkinn: Halldór Blöndal. 
Jón G. Sólnes. 

Varamenn þingmanna Austurlandskjördæmis: 

Fyrir Alþýðubandalagið: Sigurður Blöndal. 

Fyrir Framsóknarflokkinn: Tómas Árnason. 
Kristján Ingólfsson. 
Þórður Pálsson. 

Fyrir Sjálfstæðisflokkinn: Pétur Blöndal. 

Varamenn þingmanna Suðurlandskjördæmis: 

Fyrir Alþýðubandalagið: Sigurður Björgvinsson. 

Fyrir Framsóknarflokkinn: Hafsteinn Þorvaldsson. 
Jón Helgason. 

Fyrir Sjálfstæðisflokkinn: Einar Oddsson. 
Gísli Gíslason. 
„Helgi Jónsson. 

Varamenn þingmanna Reykjaneskjördæmis: 

Fyrir Alþýðubandalagið: Karl G. Sigurbergsson. 

Fyrir Alþýðuflokkinn: Karl Steinar Guðnason. 

Fyrir Framsóknarflokkinn: Björn Sveinbjörnsson. 

Fyrir Sjálfstæðisflokkinn: Axel Jónsson. 

Ingvar Jóhannsson. 
Benedikt Sveinsson.



Nr. 230. 460 4. október 1971. 

Varamenn landskjörinna þingmanna: 

Fyrir Alþýðubandalagið: Stefán Jónsson. 
Sigurður Björgvinsson. 
Hannes Baldvinsson. 

Fyrir Alþýðuflokkinn: Bragi Sigurjónsson. 
Birgir Finnsson. 
Karl Guðjónsson. 
Erling Garðar Jónasson. 

Fyrir Samtök frjálslyndra og vinstri manna: Halldór S. Magnússon. 
Haraldur Henrysson. 

Fyrir Sjálfstæðisflokkinn: Halldór Blöndal. 
Eyjólfur Konráð Jónsson. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 4. október 1971. 

Nr. 231. . 11. nóvember 1971. 

AUGLYSING 

um gjald fyrir afnot stöðumælareita í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 hefur eftirfar- 
andi verið ákveðið: 

Frá og með mánudegi 8. nóvember 1971 verður gjald fyrir afnot stöðumælareita 
á Hverfisgötu, vestan Ingólfsstrætis, fimm krónur fyrir hverjar byrjaðar 15 mínútur 
og hámarksstöðutími 30 mínútur. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 11. nóvember 1971. 

Sigurjón Sigurðsson. 

Nr. 232. 18. nóvember 1971. 

AUGLÝSING 

um umferð á Keflavíkurflugvelli. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40/1968 verða frá og með 15. 
desember umferðarljós sett í notkun á gatnamótum flugvallarvegar, Vesturbrautar 
og Austurbrautar á Keflavíkurflugvelli. 

Tilkynnist þetta öllum, er hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn, Keflavíkurflugvelli, 18. nóvember 1971. 

Björn Ingvarsson.
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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 ákvæðum 1. mgr. 28. gr. nefndra laga varðandi skyldu erlendra aðila, sem 

sækja um að skrásetja vörumerki hér á landi, til að leggja fram vottorð um sam- 

svarandi skrásetningu í heimalandi sínu, skuli ekki beitt gagnvart þegnum Dan- 

merkur og Hollands. 

Iðnaðarráðuneytið, 18. nóvember 1971. 

Magnús Kjartansson. 
  

Jóhannes Guðfinnsson. 

19. nóvember 1971. Nr. 234. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð um Jón Gunnlaugsson 

og Guðlaugu Gunnlaugsdóttur frá Bræðraparti á Akranesi, útgefin á venjulegan hátt 

ad mandatum af dómsmálaráðherra 19. nóvember 1971. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir minningarsjóð um Jón Gunnlaugsson og Guðlaugu Gunnlaugsdóttur 

frá Bræðraparti á Akranesi. 

1. gr. 

Nafn sjóðsins er: Minningarsjóður Jóns Gunnlaugssonar og Guðlaugar Gunn- 

laugsdóttur. 
2. gr. 

Stofnfé sjóðsins lagt fram af börnum þeirra: Ingunni M. Jónsdóttur Freeberg, 

Jóni Kr. Jónssyni og Ólafi Jónssyni, sem teljast stofnendur sjóðsins, er landareignin 

Bræðrapartur á Akranesi með öllum gögnum og gæðum, að undanskildu íbúðar- 

húsinu Bræðrapartur og lóð umhverfis það, sem áður hefur verið selt og afsalað. 

Með landareigninni fylgja allir leigusamningar, sem nú eru í gildi. 
Heimilisfang sjóðsins er Akranes. 

3. gr. 
Tilgangur minningarsjóðsins er, að stuðla að því að komið verði á fót og starf- 

ræktur á Akranesi, fiskiðnaðarskóli er hafi það hlutverk að annast kennslu í með- 
ferð og vinnslu sjávarafurða og öðru því er að sjávarútvegi lýtur. 

Enn fremur að styrkja efnilega nemendur til náms og framhaldsnáms í nefnd- 

um fræðum. 
4. gr. 

Umsókn um styrk úr minningarsjóðnum skal vera skrifleg og send stjórn sjóðs- 
ins. Umsókninni skulu fylgja upplýsingar um aldur og efnahag umsækjanda, fil 
hvers á að nota styrkinn og annað sem stjórn minningarsjóðsins telur nauðsynlegt.
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5. gr. 
Höfuðstólinn eins og hann er á hverjum tíma má aldrei skerða. 
Allur kostnaður greiðist af tekjum sjóðsins. 
Heimilt er að hefja styrkveitingar þegar ákveðið hefur verið að reisa skóla 

þann er um ræðir í 3. gr., eða þegar meiri hluti sjóðstjórnar ákveður. 
Úthluta má allt að 80% af hreinum tekjum sjóðsins árlega. Því, sem ekki er út- 

hlutað, skal leggja við höfuðstólinn. 

6. gr. 
Eignir sjóðsins eru stofnfé hans og þær gjafir og framlög, sem honum kunna 

siðar að berast frá einstaklingum eða fyrirtækjum. 
Sjóðstjórnin skal varðveita eignir minningarsjóðsins. Laust fé skal hún ávaxta 

í ríkistryggðum bréfum eða ríkistryggðum bankastofnunum eða með öðrum hætti, 
sem sjóðstjórnin er sammála um að telja jafn öruggan. 

Sjóðstjórnin hefur heimild að selja af fasteignum sjóðsins, en andvirði hins 
selda má ekki skerða. 

7. gr. 
Stjórn minningarsjóðsins skipa 5 menn og 5 til vara. 3 tilnefndir af stofnendum 

sjóðsins eða af nánustu afkomendum þeirra á hverjum tíma og gildir tilnefning þeirra 
ævilangt, forseti bæjarstjórnar Akranesskaupstaðar og sóknarprestur Akraness. 

Aðalmenn tilnefna varamenn hver fyrir sig, sem tekur þátt í stjórnarstörfum 
í forföllum aðalmanns. Þá geta stjórnarmenn, til tilnefndir eru af stofnendum sjóðs- 
ins, ákveðið á hverjum tíma hver af þeirra varamönnum mætir, (eða hverjir, ef 
fleiri en Í þeirra eru forfallaðir.) 

Stjórnin skiptir með sér verkum. 
Fram til þess tíma, að farið verður að úthluta styrkjum úr minningarsjóðnum, 

fá stjórnarmenn enga þóknun fyrir störf sín. En eftir að úthlutun hefst, hafa stjórn- 
armenn rétt til vægrar þóknunar, sem þarf þá samþykki dómsmálaráðuneytisins. 

Sjóðstjórnin bókar alla fundi í sérstaka fundargerðabók, og skráir þar allar 

ákvarðanir, sem teknar eru varðandi minningarsjóðinn og hagsmuni hans. 
Í fundargerð skal færa skrá yfir allar úthlutanir úr minningarsjóðnum og nöfn 

þeirra, er styrks verða aðnjótandi. 
Ályktanir sjóðstjórnar eru gildar og bindandi fyrir minningarsjóðinn, ef meiri 

hluti sjóðsstjórnar er sammála um þær. 

8. gr. 
Reikningsár minningarsjóðsins er almanaksárið. Gjaldkeri sér um reikningshald, 

innheimtir tekjur sjóðsins og sér um allar greiðslur. Gengið skal frá ársreikningum 
innan tveggja mánaða frá lokum reikningsárs. Reikningarnir skulu endurskoðaðir 
af löggiltum endurskoðanda og skulu þeir færðir inn í fundargerðabókina. 

9. gr. 
Heimilt er að breyta skipulagsskrá þessari, ef þörf krefur vegna breyttra tíma 

og aðstæðna, en til þess þarf samþykki allra stjórnarmanna. 
Nafni sjóðsins, tilgangi, skv. 3. gr. og ráðstöfun skv. 10. gr. má þó aldrei breyta. 

10. gr. 
Verði ekki í náinni framtíð stofnaður skóli, sá, er um ræðir í 3. gr. en sjóð- 

stjórnin er öll sammála um að leggja sjóðinn niður, skulu eignir hans renna til 
deildar Slysavarnafélags Íslands á Akranesi. Hafi deildin á Akranesi verið lögð niður, 
skulu eignirnar renna til Slysavarnafélags Íslands. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir æskulýðs- og sumarbúðirnar að Ölver 

í Melasveit, Borgarfjarðarsýslu, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- 

málaráðherra 24. nóvember 1971. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir æskulýðs- og sumarbúðirnar að Ölver í Melasveit, Borgarfjarðarsýslu. 

1. gr. 

Æskulýðs- og sumarbúðirnar að Ölver er sjálfseignarstofnun með lögheimili í 

Melasveit, Borgarfjarðarsýslu. 

2. gr. 
Eignir stofnunarinnar eru sumarbúðirnar að Ölver ásamt tilheyrandi innbúi 

og lóðarréttindum. Stofnunin tekur að sér greiðslu áhvílandi skulda. 

3. gr. 
Tilgangur stofnunarinnar er starfræksla æskulýðs- og sumarbúða á kristilegum 

grundvelli, svo og önnur kristileg starfsemi. 

4. gr. 
Stjórn stofnunarinnar er skipuð 7 mönnum og Í til vara frá Akranesi og Í frá 

Reykjavík. A. m. k. helmingur stjórnar skal hafa búsetu á Akranesi. 
Stjórnina skipa: Kristrún Ólafsdóttir, sem er sjálfkjörin formaður stjórnar 

ævilangt eða svo lengi sem hún óskar. Fulltrúi K.F.U.M. á Akranesi. Fulltrúi K.F.U.K. 
á Akranesi. Fulltrúi Skógarmanna K.F.U.M. Fulltrúi Kristniboðsfélags kvenna Í 
Reykjavík. Tveir í viðbót, er Kristrún Ólafsdóttir kveður til í fyrsta sinn. 

Stjórnarmeðlimir skulu valdir til þriggja ára og ganga úr tveir og tveir í einu 
ár hvert og síðar þrír þriðja hvert ár, í fyrsta sinn eftir hlutkesti. 

Stjórn Ölvers kveður til menn í stjórn í stað þeirra, sem úr eiga að ganga, full- 
trúa félaganna þó að fengnu samþykki viðkomandi félagsstjórnar. Í fyrsta sinn gegnir 

Kristrún Ólafsdóttir hlutverki stjórnar við stjórnarskipun. 
Fráfarandi stjórnarmeðlimur skal ekki hafa áhrif á skipun í stjórn. 

5. gr. 
Að öðru leyti en um getur í 4. grein velur stjórnin formann, varaformann, gjald- 

kera og ritara úr sínum hópi til eins árs í senn. Í atkvæðagreiðslum innan stjórnar- 
innar ræður einfaldur meirihluti, en ef atkvæði eru jöfn ræður atkvæði formanns. 

6. gr. 
Formaður boðar stjórnarfundi og stjórnar þeim. Ritari heldur gerðabók yfir það, 

sem gerist á stjórnarfundum. Gjaldkeri annast fjárreiður félagsins og leggur fram 
endurskoðaða reikninga til úrskurðar á aðalfundi, og skulu þeir endurskoðaðir af 

löggiltum endurskoðanda. 
Stjórnin skuldbindur stofnunina með undirskrift eigi færri en 4 stjórnarmeð- 

lima. 

7. gr. 
Aðalfundur skal haldinn fyrir lok febrúar ár hvert. Að honum loknum skal 

afrit af starfsskýrslu og reikningum sent stjórnum félaga þeirra, er fulltrúa eiga 
í stjórninni.



Nr. 238. 464 24. nóvember 1971. 

8. gr. 
Til að breyta skipulagsskrá þessari þarf samþykki a. m. k. 5 stjórnarmeðlima. 

Kristrún Ólafsdóttir hefur neitunarvald gegn slíkum breytingum. 

Nr. 236. 24. nóvember 1971. 

SAMÞYKKT 

fyrir veiðifélag Þorvaldsdalsár. 

Í. gr. . 
Félagið heitir Veiðifélag Þorvaldsdalsár. Heimili þess og varnarþing er í Ár- 

skógshreppi, Eyjafjarðarsýslu. 

2. gr. 
Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Þorvaldsdalsá. Árskógshreppi, Eyja- 

firði, en þær eru Stærri-Árskógur, Kleif, Brattavellir, Vallholt, Sólv angur, Litli-Ár- 
skógur, Brimnes, Birnunes, (afrétt) Árskógshreppur og Arnarneshreppur. 

3. gr. 
Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu og að leigja 

það til stangarveiði. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

4. gr. 
Stjórn félagsins skipa þrir 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 marzmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá 

störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta 
ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fund- 
urinn 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, sjald- 
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.



24. nóvember 1971. 465 Nr. 236. 

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, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1971. 

Halldór E. Sigurðsson. 
Þorv. K. Þorsteinsson. 

24. nóvember 1971. Nr. 237. 

SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Vestur-Eyfellinga. 

1. gr. 
Félagið heiti Veiðifélag Vestur-Eyfellinga. Heimili þess og varnarþing er Vestur- 

Eyjafjallahreppur, Rangárvallasýslu. 

2. gr. 
Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Rimhúsaál, Írá, Miðskálaá, Foss- 

læk, Kelduál, Fitarál, Hofsá og öðrum lækjum sem í vatnasvæðið falla, en þær eru: 
Varmahlíð, Vallatún, Ormskot, Holt, Efsta-Grund, Mið-Grund, Syðsta-Grund, Indriða- 

kot, Hellnahóll, Efsta-Kot, Moldnúpur, Skálakot, Ásólfsskáli, Björnskot, Rimhús, 
Yzti-Skáli 1, Yzti-Skáli 1, Yzti-Skáli MI, Yæti-Skáli TV, Mið-Skáli 1, Mið-Skáli 1, 
Mið-Skáli IT, Núpur I, Núpur II, Núpur III, Hvammur, Sauðhúsvöllur, Fit, Fitja- 
mýri, Seljaland, Eystra-Seljaland, Ytra-Seljaland og Seljalandssel. 

3. gr. 
Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskigengd á félagssvæðinu, og að leigja 

það til stangarveiði. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

4. gr. 
Félagið er bundið þeim fyrirvara, að ef veiðifélag yrði stofnað um allt vatna- 

svæði Holtóss, yrði þetta félag hluti þess félags. 

5. gr. 
Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir 

kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn og skipta sjálfir með sér verkum. Ganga þeir 
úr stjórninni á víxl þannig, að formaður sengur úr eftir eitt ár, hinir meðstjórnar- 
menn með hlutkesti á sitt hvoru ári, og síðan með sömu 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 endur- 
skoðendur til tveggja ára í senn, þannig að annar varamaðurinn og annar endurskoð- 
andinn gangi út annað árið, hlutkesti ráði, og hinir hitt árið. 

Ból
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6. gr. 
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. 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 skrif- 
legu leyfi félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veititíma og veiðitæki, 
og með hvaða kjörum leyfið er veitt. 

7. gr. 
Aðalfund skal halda í marzmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá 

störfum félagsins á liðnu ári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta ári. 
Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fundurinn 
um þá. 

8. 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. 

9. gr. 
Arði af sameininlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

Félagsmenn greiði gjöld í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

10. gr. 
Brol 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, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1971. 

Halldór E. Sigurðsson. . 
Þorv. K. Þorsteinsson. 

Nr. 238. - 25. nóvember 1971. 

VIÐAUKI 

við byggingarsamþykkt Skorradalshrepps. 

I. KAFLI 

Um sumarbústaði. 

1 
Sumarbústaður skv. samþykkt þessari, er hús, sem aðeins er ætlað til samfelldrar 

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 aðalskipulagi, svo og á þeim svæðum öðrum, þar sem hreppsnefnd og skipulags- 
stjórn 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 uppdrátt 

af landinu ásamt tillögum sínum um skipulag landsins Í stórum dráttum sbr. reglu- 

gerð nr. 217/1966 25. gr. 
Ef hreppsnefnd eða skipulagsstjórn geta ekki fallizt á tillögur skv. Í. mgr. skal 

hún svo fljótt sem verða má, tilkynna landeiganda hverju hún telur áfátt. 

4. gr. 

Hreppsnefnd getur ákveðið, að landeigandi leggi vegi eftir þórfum um sumar- 

bústaðalönd, og leggi fram land undir sameiginlegt útivistarsvæði allt að %% af heild- 

arflatarmáli þeirra sumarbústaðalanda er skipta á og samþykki hennar nær til. Lóð- 

armörk mega ekki vera nær vatnsborði Skorradalsvatns þegar vatnsborðið er í 67 

m hæð, en 15 m, að öðru leyti vísast til 20. gr. náttúruverndarlaga frá 16. apríl 1971. 

5. gr. 

Þegar hreppsnefnd og skipulagsstjórn hafa samþykkt tillögu að skipulagi lands- 

ins og heimilað skiptingu, skv. 3. gr., skal eigandi láta gera uppdrátt af 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, bílskýlis eða bátaskýlis, ef um slíkt 

verður að ræða. (Lágmarks stærð bílastæðis skal vera sú, að 2 bifreiðar geti 

lagt á stæðinu). 
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, en ekki má setja rotþró nær mörkum en 10 metra. 
4, Raflínur og aðrar lagnir, sem taka þarf tillit til í sambandi við notkun landsins. 

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 hektarar, 

nema í sumarbústaðahverfum, þar skal lágmarksstærð lóðar vera 2000 m?. 

6. gr. 

Þegar eigandi sumarbústaðalands ráðstafar slíku landi með afsali eða leigusamn- 

ingi, skal hann kynna kaupanda (leigutaka) hverjum skilyrðum byggingaleyfi og notk- 

un 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 leigusamn- 

ing. 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 villæt. 
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. Leyfistími 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 girðingar 
nema hreppsnefnd heimili annars konar girðingu.
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á. Sumarbústaðir skulu gerðir úr timbri eða öðru léttu efni. 
5. Eiganda sumarbústaðar er skylt að ganga frá rotþró eða skolpveitu, olíugeymi 

vegna upphitunar, þar sem slíkt er leyft og geymslu sorps svo og eyðingu þess 
(brottflutningi) þannig að fullnægjandi sé að dómi hreppsnefndar (heilbrigðis- 
nefndar). 

6. Eiganda er skylt að hlíta reglum, er hreppsnefnd kann að setja um lagnir vatns 
og frárennslis, rafmagns og síma og annan tæknilegan útbúnað. 

7. Eftir að byggingarleyfi er fallið úr gildi, getur hreppsnefnd krafizt þess, að sum- 
arbústaður og önnur mannvirki verði fjarlægð henni að kostnaðarlausu. Til- 
kynna skal slíka ákvörðun með a. m. k. 1 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 leigusamningi eða afsali skal auðkenna land með nafni og/eða númeri, þannig að 
ekki verði um villzt. 

10. Jafnframt því, að hreppsnefnd veitir leyfi til skiptingar lands í sumarbústaða- 
lönd greiðir landkaupandi eða leigjandi: Við afhendingu byggingarleyfis í hrepps- 
sjóð sérstakt gjald eftir reglum, er hreppsnefnd setur. Gjald þetta skal vera fyrir 
25 m? hús kr. 5000.00 síðan kr. 500.00 til viðbótar á hvern fermeter umfram 
25 m?. Hámarksgjald skal þó vera kr. 17 500.00 og er þá miðað við hámarksstærð, 
skv. 2. tl. 6. gr. 

Auk þessa er hreppsnefnd heimilt að innheimta eftirlitsgjald að fjárhæð kr. 
500.00 árlega af hverju sumarbústaðalandi vegna nauðsynlegrar gæzlu og eftir- 
lits. Á gjöld samkvæmt grein þessari má koma álag, sem nemur hækkun vísitölu 
byggingarkostnaðar, eftir að reglugerð þessi öðlast gildi. 

Í. Landeigendum er skylt að standa skil á öllum gjöldum leigutaka sinna til sveil- 
arsjóðs. 

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 sum- 

arbústaðasvæði, 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 sumarbústaðasvæðis 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 hreppsnefnd 
áskilið tiltekna samræmda gerð húsa, að því er varðar þök og útlit. Hún getur og 
áskilið, að á skipulagi séu sýnd sameiginleg leiksvæði, gróðurbelti, gangstígar, bíla- 
stæði og annað slíkt. Um serð og viðhald sameiginlegra mannvirkja, skal höfð hlið- 
sjón af 3. kafla laga nr. 19/1959 um réttindi og skyldur sameigenda. Einnig áskilur 
hreppsnefnd sér vald til að banna allt hundahald á sumarbústaðasvæðum. 

9. gr. 
Nú vill eigandi sumarbústaðalands selja það, með eða án mannvirkja, og hefur 

þá hreppssjóður forkaupsrétt.
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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 Skorradalshrepps, 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 19/1905, sbr. lög nr. 84/1943, til að öðlast 

þegar gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. nóvember 1971. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. nn 
Hallgrímur Dalberg. 

29. nóvember 1971. Nr. 239. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á aðalskipulagi Selfoss. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 26. nóvember 

1971 staðfest uppdrátt af aðalskipulagi Selfoss, sem gildir fyrir Selfosshrepp. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir 

og hefur verið samþykktur af hreppsnefnd Selfosshrepps og skipulagsstjórn ríkis- 

ins. 

Félagsmálaráðuneytið, 29. nóvember 1971. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
Hallgrímur Dalberg. 

29. nóvember 1971. Nr. 240. 

SAMÞYKKT 

fyrir Vatnsveitufélagið Skálavatnsveitu. 

1. gr. 
Félagið heitir Skálaveitan. Heimili þess og varnarþing er í Öngulsstaðahreppi, 

Eyjafjarðarsýslu. 

2. gr. 
Tilgangur félagsins er að sjá býlum félagsmanna fyrir vatni til heimilis og í 

gripahús, er tilheyra búrekstri jarðanna. 

3. gr. 
Stofnendur félagsins eru ábúendur jarðanna Öngulsstaðir 1, Öngulsstaðir II, 

Staðarhóll, Garður og Höskuldsstaðir. Hver stofnandi greiði 1000.00 kr. sem stofn- 
gjald og telst hann þá þegar fullgildur stofnandi og er félagið skylt að láta honum 
í té 74 hl. af því vatni, er það hefur til umráða í dreifistöð.
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4. gr. 
Ábúendur fleiri býla má taka í félagið með samþykki lögmæts aðalfundar. Nýr 

félagsmaður greiði sama stofngjald og eldri félagar og öll önnur gjöld sem á félag- 
inu hvíla til jafns við aðra félagsmenn. 

5. gr. 
Stofnkostnaður á aðalæð og sameiginlegum mannvirkjum félagsins greiðist í 

hlutföllunum 14 hl. á býli. Skal hann greiddur með stofngjöldum og öðrum framlög- 
um félagsmanna svo og væntanlegum styrk. Í sömu hlutföllum greiðist viðhald og 
viðbætur á aðalæð og brunnum. 

Gjöld þessi má taka lögtaki ásamt áföllnum innheimtukostnaði, ef ekki er staðið 
í skilum. Eignir félagsins 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 samþykktar þessarar. 

6. gr. 
Félagsstjórn er skylt að boða til félagsfundar, ef félagsmaður krefst þess, enda 

greini hann tilefni kröfunnar. 

7. gr. 
Félagsfundur er lögmætur, ef helmingur félagsmanna sækir hann, enda hafi lög- 

lega verið til hans boðað. Fundur er löglega boðaður, ef hverjum félagsmanni er 
tilkyrnt fundarboð bréflega eða persónulega. Á félagsfundum ræður einfaldur meiri 
hluti. 

8. gr. 
Aðalfund félagsins skal halda eigi síðar en 1. apríl ár hvert og telst hann lög- 

mætur, ef % hl. félagsmanna sækir hann. Á aðalfundi skulu teknar ákvarðanir um 
starfsemi félagsins á árinu, lagðir fram endurskoðaðir reikningar þess og kosnir 

, þrír í stjórn og tveir endurskoðendur til eins árs í senn. 

9. gr. 
Stjórn félagsins skipti með sér verkum. Færa skal gerðabók stjórnar- og félags- 

funda. Fundargerðir lesnar upp í lok hvers fundar og undirritaðar að lokinni sam- 
Þykkt. 

10. gr. 
Stjórn félagsins hefur umsjón með vatnsveitunni, annast reikningshald og 

innheimtu á gjöldum félagsins. Hún sér og um viðhald og viðgerðir á aðalleiðslu og 
brunnum. 

Lagningu og viðhald heimæða, svo og umbúnað í húsum annast hver félags- 
maður hjá sér. 

11. gr. 
Samþykkt þessari má ekki breyta nema á aðalfundi enda hafi breytinga verið 

getið í fundarboði og séu að minnsta kosti 3 hl. samþykkir þeim. 

Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af Vatnsveitufélaginu Skálavatns- 
veita, Öngulsstaðahreppi, Eyjafjarðarsýslu, staðfestist hér með samkvæmt vatna- 
lögum ar. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eisa að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 29. nóvember 1971. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. a 

Hallgrímur Dalberg.
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AUGLÝSING 

um hámarkshraða ökutækja í Borgarfjarðarkauptúni. 

Hámarkshraði ökutækja í Borgarfjarðarkauptúni í Borgarfjarðarhreppi í Norð- 

ur-Múlasýslu skal vera 35 km á klst. á þjóðveginum frá Árbæ suður fyrir kirkjuna, 

svo og á þjóðveginum frá Bakkamel að vegamótum við félagsheimilið. 

Auglýsing þessi, sem sett er samkvæmt 50. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 

1968, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2. desember 1971. 

Ólafur Jóhannesson. 0 
Ólafur W. Stefánsson. 

3. desember 1971. Nr. 242. 

REGLUGERÐ 

um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutninga á félagssvæði 

Félags vörubílaeigenda, Hafnarfirði. 

1. gr. 

Reglugerð þessi tekur til félagssvæðis Félags vörubilaeigenda, Hafnarfirði, en 

það nær yfir Hafnarfjörð, Garðahrepp og Bessastaðahrepp. 

2. gr. 

Fjöldi leigubifreiða til vöruflutninga á svæðinu takmarkast við hámarkstöl- 

una 28, sbr. þó 8. gr. laga nr. 36 frá 27. apríl 1970. Þessa tölu má endurskoða á 

tveggja ára fresti. 
Áður en ákvörðun er tekin um nýja hámarkstölu skal leita umsagnar Félags 

vörubílaeigenda, Hafnarfirði. Vinnuveitendasambands Íslands, bæjarstjórnar Hafnar- 

fjarðar og sýslunefndar Gullbringusýslu. 

3. gr. 
Vörubifreiðastöð sú, sem Félag vörubílaeigenda rekur í Hafnarfirði, hefur hlotið 

viðurkenningu bæjarstjórnar Hafnarfjarðar og sýslunefndar Gullbringusýslu. Er því 
öllum óheimilt að stunda leigunakstur á vörubifreiðum á félagssvæði Félags vöru- 
hílaeigenda, Hafnarfirði, utan þeirrar stöðvar. 

Leiguakstur telst það þegar vörubifreið er seld á leigu ásamt ökumanni til flutn- 
inga 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 Félag vörubílaeigenda, 

Hafnarfirði, viðtöku á nýjum umsóknum um afgreiðslu fyrir leigubifreiðar til vöru- 
flutninga á stöð félagsins. Skal þá bæta við þeim fjölda vörubifreiða á stöðina, er 
nægir til þess að fylla hámarkstöluna 28. Gildar umsóknir skulu teknar tíl greina
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aðallega eftir biðtímalengd og tímaröð, en án tillits til þess hvar á félagssvæðinu um- 
sækjendur eru búsettir, unz framangreindu marki er náð. 

5. gr. 
Reglugerð þessi tekur eigi til sendiferðabíla. Enn fremur tekur reglugerðin ekki 

til vörubifreiða, sem eru eign einstakra atvinnufyrirtækja og eigi eru notaðar til 
leiguaksturs. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 36 9. maí 1970, um leigubif- 
reiðar, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 3. desember 1971. 

Hannibal Valdimarsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 243. 3. desember 1971. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 28 9. febrúar 1963, um breytingu á 
hafnarreglugerð fyrir Þingeyrarkauptún, nr. 33 14. marz 1958. 

1. gr. 
Gjöld samkvæmt reglugerðinni hækka um 17% (seytján af hundraði). 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 48 29. apríl 1967, stað- 
festist hér með og birtist til eftirbreytni öllum Þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 3. desember 1971. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Kristinn Gunnarsson.



3. desember 1971. 473 Nr. 244. 

REGLUGERÐ 
um breytingu á reglugerð nr. 59 26. marz 1965, um breytingu á 

hafnarreglugerð fyrir Dalvík, nr. 157 17. júlí 1950. 

1. gr. 

Gjöld samkvæmt reglugerðinni hækka um 17% (seytján af hundraði). 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 48 29. apríl 1967, stað- 

festist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 3. desember 1971. 

Hannibal Valdimarsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

3. desember 1971. Nr. 245. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 167 16. september 1963, um breytingu 

á hafnarreglugerð fyrir Búðakauptún í Suður-Múlasýslu, 

nr. 83 11. maí 1953. 

1. gr. 
Gjöld samkvæmt reglugerðinni hækka um 17% (seytján af hundraði). 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 48 29. apríl 1967, stað- 

festist hér með og birtist til eftirbrevtni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 3. desember 1971. 

Hannibal Valdimarsson.   
Kristinn Gunnarsson. 
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AUGLÝSING 

frá fjármálaráðuneytinu um gildistöku aðalmats fasteigna 1970. 

Aðalmati fasteigna samkvæmt lögum nr. 28 29. apríl 1963 var lokið í október- 
mánuði 1970. Matsgrundvöllur miðaðist við verðlag um áramótin 1969 og 1970. 

Fasteignamatsskrár voru lagðar fram 22. október 1970. Kærufrestur vegna 
matsins var framlengdur til 20. desember 1970 og kæruúrskurðum allra fasteigna- 
matsnefnda var að fullu lokið í marzmánuði 1971. 

Meðferð yfirfasteignamatsnefndar á kærum, sem henni bárust, lauk 28. maí 1971. 
Þannig var aðalmat fasteigna 1970 staðfest af fjármálaráðherra 23. júní 1971, 

en gildistöku frestað. 

Því tilkynnist öllum þeim, sem hlut eiga að máli, að aðalmat fasteigna 1970 
tekur gildi í lögskiptum lögum samkvæmt frá og með 31. desember 1971 að telja. 

Fjármálaráðuneytið, 20. desember 1971. 

Halldór E. Sigurðsson. a 

Jón Sigurðsson. 

Nr. 247. 21. desember 1971. 

AUGLÝSING 

um umferð í Keflavík 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Keflavíkur og samkvæmt heimild í 65. gr. 
umferðarlaga nr. 40/1968 eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð Í 
Keflavík: 

1. Sett verða stöðvunarskyldumerki B - 13 á gatnamót Hringbrautar og Skólavegar 
og einnig á gatnamót Hringbrautar og Tjarnargötu, beggja megin Hringbrautar. 

2. Sett verða biðskyldumerki A -4 á gatnamót Duusgötu og Vesturgötu, þannig að 
Vesturbraut sé aðalbraut. 

3. Sett verða gangbrautarmerki með ljósi við gangbrautina móts við Hring- 
braut 55. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi frá og með 15. janúar 1972. Þetta til- 
kynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Bæjarfógetinn í Keflavík, 21. desember 1971. 

Alfreð Gíslason.



22. desember 1971. 475 Nr. 248. 

AUGLÝSING 

um breyting á gjaldskrá sundstaða í Reykjavík, nr. 312 29. desember 1969. 

I. Fullorðnir: 
Einstakir miðar ...........0.02.00 neee kr. 25.00 

Afsláttarmiðar (10 stk.) .......00..000. 0. — 170.00 

II. Börn: 
Einstakir miðar ...........00020.0 00 seen — 10.00 

Afsláttarmiðar (10 stk) ........2.00.00 0... —  60.00 

III. Gufuböð ..........0.0..0.00 000. —  60.00 
Leiga á handklæðum og skýlum ........00.000 000 0n rn —  20.00 

IV. Sundnámskeið (20 st.): 
Fullorðnir ..............200 0... ens — 600.00 
Börn ........0.0.0000 0 — 400.00 

V. Íþróttafélög: 
16 ára og eldri — 10 skipti ..........0.200.. 0000 — 100.00 
Yngri en 16 ára — 10 skipti ..........0.000000 0000 nn —  50.00 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af borgarstjórn Reykja- 
víkur, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 32 7. maí 1928, til þess að öðlast 
gildi þegar í stað. Með gjaldskrá þessari er úr gildi felld gjaldskrá nr. 321 30. 

desember 1968. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. desember 1971. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

22. desember 1971. Nr. 249. 

REGLUGERÐ 

um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts í Reykjavík. 

1. gr. 
Almennur vatnsskattur. 

Af öllum fasteignum í lögsagnarumdæmi Reykjavíkurborgar, sem liggja við 
vegi eða opin svæði, þar sem vatnsæðar liggja, skal greiða árlegan vatnsskatt og 
skal honum varið til þess að standa straum af kostnaði við vatnsveituna. 

Sama er og um aðrar fasteignir, sem fá vatn úr vatnsveitukerfi Vatnsveitu 
Reykjavíkur. 

Álagningarstofn almenns vatnsskatts skal vera heildarmat hverrar fasteignar, 
þ. e. a. s. mat mannvirkja að viðbættu mati lóðar skv. lögum um fasteignamat og 
fasteignaskráningu nr, 28 29. apríl 1963.
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Nú er fasteign, sem greiða ber af vatnsskatt, eigi virt fasteignamatsvirðingu, og 
ákveður þá valnsveitan skattinn. Við ákvörðun vatnsskatts samkvæmt þessari máls- 
grein skal höfð hliðsjón af því, hvert líklegt fasteignamat myndi verða á eigninni full- 
frágenginni. 

Um hús, sem eru í byggingu og því eigi virt fasteignamatsvirðingu, skulu eftir- 
farandi ákvæði gilda: 

1. Vatnsskattur skal lagður á öll hús í byggingu samkv. ákvæðum 1. og 4. mgr. hér 
á undan, ef lokið er við steypu á efstu plötu, ellegar ef þakúttekt hefur farið 
fram. 

2. Miða skal upphaf vatnsskattsálagningar við úttektardagsetningu byggingarfull- 
trúans í Reykjavík, ef hún er fyrir hendi, annars áætlar vatnsveitan viðkom- 
andi dagsetningu. 

3. Vatnsskatturinn skal reiknast á 1. ári hlutfallslega frá þeim mánuði, sem úttekt- 
in átti sér stað. 

4. Hafi bygging verið lengur en þrjú ár í smíðum, án þess að verða vatnsskattshæf 
samkv. framangreindum reglum, skal reikna vatnsskatt af mannvirkjum eins og 
þau væru fullfrágengin. Þriggja ára tímabilið skal reiknast frá þeim tíma, er 
úttekt á grunni byggingarinnar fór fram, samkv. bókum byggingarfulltrúans í 
Reykjavík. 

2. gr. 

Aukavatnsskattur. 

Af húsum þeim, er vatn nota til annars en venjulegra heimilisþarfa, vegna at- 
vinnu, sem í þeim er rekin, eða af öðrum ástæðum, skal greiða aukagjald, sem 

nefnist aukavatnsskattur. 
Aukavatnsskatt skal að jafnaði greiða samkv. mældri notkun, en verði því eigi við 

komið, ákveður vatnsveitan aukavatnsskattinn samkv. áætlaðri notkun. 

Sá vatn látið af hendi úr brunahönum eða öðrum vatnstökustöðum, sem almennur 
vatnsskattur er eigi greiddur af, skal endurgjaldið vera 100% hærra pr. rúmmeter 
heldur en krafizt er af almennum aukavatnsskattsgreiðendum, auk útlagðs kostn- 
aðar vegna vatnstökunnar. 

Um nánari atriði viðvíkjandi álagningu aukavatnsskatts vísast til ákvæða reglu- 
serðar nr. 39 13. marz 1959 um Vatnsveitu Reykjavíkur. 

ð. gr. 

Vatnssala til Reykjavíkurhafnar. 

Borgarráð ákveður endurgjald hafnarsjóðs til Vatnsveitu Reykjavíkur vegna 
vatnsafnota, en hafnarstjórn ákveður gjaldið, sem einstakir notendur verða að greiða 
vegna vatnstöku úr vatnsdreifikerfi hafnarinnar. 

Endurgjaldið, reiknað sem kr. pr. má vatns, skal þó aldrei nema lægri upphæð, 
en krafizt er af almennum aukavatnsskattsgreiðendum að viðbættum 100%. 

Ef til kæmi, að Reykjavíkurhöfn byggði vatnsgeyma á hafnarsvæðinu, til þess 
að auðvelda og flýta vatnsafgreiðslu til skipa. er heimilt að lækka gjaldið samkv. 3. 
gr., 2. mgr., um allt að 50%. 

4 
Heildsala á vatni til sveitarfélaga. 

Sé vatn selt til annarra sveitarfélaga skal endurgjald fyrir vatnsafnotin ákveðið 
með samkomulagi aðila eða eftir mati, náist eigi samkomulag. 

Við ákvörðun endurgjaldsins skal tekið tillit til hlutfallsins milli mesta, meðal 
og minnsta álags, sem vatnssalan leggur á dreifikerfi Vatnsveitu Reykjavíkur.
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Komi vatnskaupandinn upp miðlunargeymum, sem leyfa takmörkun á vatns- 
rennsli til hans að degi til, skal tekið tillit til þess við ákvörðun endurgjaldsins. 

Endurgjaldið skal aldrei vera minna en sannanlegur kostnaður Vatnsveitu 
Reykjavíkur af vatnsvinnslu og dreifingu vegna þessarar vatnssölu, ásamt allt að 
5% álagi af bundnu fjármagni. 

5. gr. 

Gjaldtaxtar. 

Af öllum fasteignum, sem vatnsskattsskyldar eru skv. Í. gr., skal greiða vatns- 
skatt, sem nemur 0.15% (0.15 af hundraði) af heildarfasteignamati eignarinnar, þ. 
e. a. s. af mati mannvirkja ásamt mati lóðar. 

Vatnsskattur skv. 1. mgr. skal hlíta eftirfarandi ákvæðum um minnsta- og mesta 
gjald á rúmmeter í byggingum á viðkomandi lóð: 

Íbúðarhúsnæði: Minnst 4.80, en mest 7.20 kr./mð 
Vöruseymslur: Minnst 3.60, en mest 8.40 kr./möð 

Aðrar byggingar: Minnst 4.80, en mest 8.40 kr./mö? 

Vatnsskattur samkvæmt framanskráðum reglum skal aldrei vera lægri en kr. 
750.00 af skattskyldri fasteign. 

Aukavatnsskattur, sem greiddur er skv. 2. gr., skal vera kr. 3.70 á hvern rúm- 

meter vatns. 
Borgarstjórn getur hækkað eða lækkað um allt að 50% framantalin gjöld, öll 

þeirra eða hvert um sig, án þess að leita þurfi staðfestingar ráðuneytisins. 

6. gr. 

Gjalddagi vatnsskatts. 

Vatnsskattur hvers árs fellur í gjalddaga 15. janúar og ber að greiða hann til 
Gjaldheimtunnar í Reykjavík. 

Þar sem aukavatnsskattur er ákveðinn, sbr. 2. gr. er heimilt að innheimta 
skattinn á 4 gjalddögum, í lok hvers ársfjórðungs. 

Vatnsskatt má taka lögtaki, og er hann tryggður með lögtaksrétti í eigninni 
næstu 2 ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og 
aðfararveði. 

7. gr. 

Gildistími reglugerðar. 

Reglugerð þessi tekur gildi 1. janúar 1972. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Gjalddagi vatnsskatts, sbr. 1. mgr. 6. gr., skal á árinu 1972 vera 15. febrúar. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af borgarstjórn Reykjavíkur stað- 
festist hér með samkv. vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, sbr. lög nr. 93 5. júní 1947 
um aðstoð til vatnsveitna. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts 
í Reykjavík. nr. 200 24. des. 1957, með breytingum nr. 200 30. des. 1958, breytingum 
nr. 291 31. des. 1964, breytingu nr. 17 22. janúar 1966 og breytingu nr. 314 30. des. 
1969. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. desember 1971. 

Hannibal Valdimarsson. 8 
Hallgrímur Dalberg.
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REGLUGERÐ 

um leigu eftir íbúðarhúsalóðir í Reykjavík. 

1. gr. 
Ársleiga eftir lóðir, sem Reykjavíkurborg leigir til íbúðarhúsabygginga til 75 

ára, skal vera 0.5% — fimm af þúsundi. — af fasteignamatsverði lóðarinnar. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Á árinu 1972 skal leiga samkv. 1. gr. vera 0.25% — tveir og hálfur af þúsundi 
— af fasteignamatsverði lóðarinnar. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af borgarstjórn Reykjavíkur stað- 
festist hér með samkvæmt heimild í 2. gr. laga um ákvörðun leigumála og söluverðs 
lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar nr. 86 16. des. 1943, sbr. breyting frá 23. des. 
1971, og öðlast hún gildi 1. janúar 1972. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. desember 1971. 

Hannibal Valdimarsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 251. 27. desember 1971. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Námssjóð Kumbaravogs, útgefin 
á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 27. desember 1971. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Námssjóð Kumbaravogs. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Námssjóður Kumbaravogs, Stokkseyrarhreppi. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður í þeim tilgangi að styrkja til náms börn, sem komið hefur 

verið fyrir að Kumbaravogi af barnarverndarnefndum víðs vegar af landinu. 

3. gr. 
Sjóðurinn aflar tekna með fjárframlögum einstaklinga og félaga, sem styrkja 

vilja sjóðinn. 

4. gr. 
Sjóðstjórn er skipuð 3 mönnum, þar sem afl atkvæða ræður úrslitum. Einn skal 

skipaður af barnaverndarnefnd Stokkseyrarhrepps, annar skólastjóri Hlíðardals- 
skóla Ölfusi og þriðji skal vera forstöðumaður, eða forstöðukona Kumbaravogs.
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Stjórnin skiptir þannig með sér störfum: 
Formaður: Skólastjóri Hlíðardalsskóla. Gjaldkeri: Forstöðumaður eða forstöðu- 

kona Kumbaravogs. Ritari: Fulltrúi barnaverndarnefndar Stokkseyrarhrepps. For- 
maður boðar til fundar, þegar þurfa þykir, og skulu fundargerðir færðar í fundar- 
gerðabók. 

5. gr. 
Heimil er ráðstöfun árlegra tekna sjóðsins samkvæmt framanrituðu. 

6. gr. 
Endurskoðandi sjóðsins skal vera sóknarprestur Eyrarbakka- og Stokkseyrar- 

hrepps. 

7. gr. 
Þegar sjóðurinn hefur lokið hlutverki sínu, þ. e. þegar starfsemi hans hefur 

verið lögð niður, skal sú fjárhæð, sem í honum kann þá að vera, renna í Hjálpar- 
sjóðs æskufólks, sem áður hefur verið skrásettur. 

8. gr. 
1. og 2. grein má ekki breyta. 

9. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

28. desember 1971. Nr. 252. 

REGLUGERÐ 

um orlof. 

1. gr. 
Orlofsfé skal greitt með orlofsmerkjum. 

2. gr. 
Póststjórnin gefur út orlofsmerki að verðgildi 1 króna, 2 krónur, 5 krónur, 10 

krónur, 50 krónur, 100 krónur og 500 krónur. 
Stærð merkjanna skal vera 20.5 X 245 mm. Á merkinu skal standa verðgildi 

þess og orðið: ORLOF. Lit merkjanna og nánari gerð þeirra ákveður póststjórnin. 
Orlofsmerki skulu vera til sölu á öllum póstafgreiðslum í landinu. 

3. gr. 
Póststjórnin gefur út orlofsbækur til varðveizlu orlofsmerkja. Bækurnar skulu 

vera í hæfilegu vasabókarformi, tölusettar í framhaldsröð fyrir hvert orlofsár. Á 
titilblaði bókarinnar skal vera rúm fyrir nafn bókareiganda, heimilisfang hans og 
nafnnúmer svo og nafn stéttarfélags hans. 

Í bókinni skulu vera hæfilega margar síður með reitum fyrir orlofsmerki. Aftast 
á hverri síðu skal vera dálkur fyrir fjárhæð merkja í hverri röð og heildarverð 
merkja á síðunni. 

Eyðublöð fyrir vottorð vegna orlofstöku skulu vera aftast í bókinni. 

4. gr. 
Orlofsbækur skulu vera til afhendingar ókeypis í öllum póstafgreiðslum. Halda 

skal skrá yfir þá, sem fá orlofsbækur afhentar og skal sá, sem tekur við orlofsbók 
kvitta fyrir mótttöku hennar á þar til gerð eyðublöð.
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Titilblað bókarinnar skal orlofsþegi útfylla í viðurvist þess er afhendir honum 
bókina. 

Orlofsbók gildir aðeins fyrir eitt orlofsár, og skal það tilgreint á titilblaði bók- 
arinnar og má aðeins festa í hana orlofsmerki fyrir vinnu í því orlofsári. 

Hrökkvi orlofsbók ekki fyrir ársnotum, skal afhenda orlofsþega nýja bók. 

5. gr. 
Atvinnurekandi kaupir orlofsmerki og greiðir orlofsfé með þeim. Fer greiðsla 

þess fram hvert skipti, sem útborgun vinnulauna á sér stað eða eigi sjaldnar en 
einu sinni í mánuði. Orlofsfé greiðist í heilum krónum þannig að 50 aurar teljast 
heil króna en færri aurum sleppt. Launagreiðandi skal sjálfur festa orlofsmerki í 
orlofsbók og stimpla þau eða árita upphafsstöfum sínum. 

6. gr. 
Þegar orlofsþegi ætlar í orlof, ritar atvinnurekandi hans á til þess gert blað í 

orlofsbókinni vottorð um það hvaða daga hann verði í orlofi. 
Nú er maður ekki í starfi þegar hann vill fara í orlof eða hættur að starfa í 

þjónustu annarra og skal hann þá snúa sér til sveitarstjórnar og gefa yfirlýsingu 
um, að hann ætli að fara í orlof tiltekna daga og ritar þá fulltrúi sveitarstjórnar vott- 
orð í orlofsbók hans um það. 

7. gr. 
Óheimilt er starfsmanni að vinna í orlofi sínu fyrir kaupi í starfsgrein sinni eða 

skyldum starfsgreinum. Það teljast skyldar starfsgreinar, þar sem vinna sú, sem 
framkvæmd er, reynir á svipaðan hátt á starfsþol manna. Þannig teljast að þessu 
leyti skyldar starfsgreinar hvers konar útivinna í sveit við heyskap, jarðabætur, 
húsagerð, mótak, torfskurð og annað slíkt og enn fremur hvers konar grjótvinna, 
vegagerð og gatnagerð, járnsmíðar, húsasmíðar, steinhögg og steinsteypuvinna, skurð- 
gröftur og hvers konar jarðvinna með handverkfærum. Skyldar starfsgreinar teljast 
enn fremur þessu samkvæmt hvers konar sjósókn og siglingar, fiskveiðar og fisk- 
verkun, frystihúsavinna, uppskipun með vélum og önnur hafnarvinna og þess háttar. 
Þá teljast skyldar starfsgreinar ritstörf, skrifstofustörf, búðarstörf, prentvinna, próf- 
arkalestur, bókband, létt verksmiðjuvinna innanhúss, gistihúsa- og veitingahúsavinna 
og önnur innanhússtörf, sem ekki reyna mjög á líkamskrafta manna, bifreiðaakstur, 
húsgagnagerð, klæðasaumur, gull- og silfursmíðar, skósmíðar, söðlasmíðar og önnur 
létt handverk o. s. frv. 

8. gr 
Allur kostnaður við orlofsmerki og orlofsbækur greiðist úr ríkissjóði. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 87 24. des. 1971 um orlof 
til þess að öðlast gildi 1. janúar 1972 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut 
eiga að máli. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð um orlof nr. 101 19. maí 1943 
og reglugerð nr. 48 26. marz 1957 um breyting á þeirri reglugerð. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. desember 1971. 

Hannibal Valdimarsson. nn R 

Hjálmar Vilhjálmsson.
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AUGLÝSING 

um innflutningskvóta. 

Með skírskotun til 3. gr. reglugerðar nr. 79 27. maí 1960, um skipan gjaldeyris- 

og innflutningsmála o. fl., hefur ríkisstjórnin í samráði við Seðlabankann ákveðið 

innflutningskvóta fyrir árið 1972 samkvæmt eftirfarandi lista: 

  

Innflutnings- 

Tollskrárnr. Vörutegund kvóti 1972 

#9.01.11 Brennt kaffi í smásöluumbúðum, 2 kg eða minna .... kr. 5000000 

17.04.01 Lakkrís, sykraður og lakkrísvörur ...........0....... | 
17.04.03 Brjóstsykur, sælgætistöflur og pastillur .........2.... 1 

17.04.04 Tyggigúmmií, húðað með sykri og óhúðað ........... | — 95 000 000 

17.04.05 Karamellur .........0.000000 esne 
17.04.09 Aðrar sykurvörur, sem kakaó er ekki í .............. 
18.06.09 Súkkulaði og aðrar neyzluvörur, sem í er kakaó ..... 
90.04.00 Ávextir, ávaxtahyði og plöntuhlutar varið skemmdum 

með sykri (húðað, gljásykrað eða sykrað á annan 

hátt), þó ekki súkkat .........00000000 000... — 5000000 

22.03.00 Öl gert úr malti, sem inniheldur 27%% af vínanda að 
rúmmáli eða Minna ........0000000 0... — 5000 000 

25.283.00 Portlandssement, alumínalsement, slaggsement og annað 
hydrolisert sement, einnig litað eða sem sementsgjall 10.000 tonn 

59.04.01 Færi og línur til fiskveiða .........2.0000000000. 0... 120 tonn 

Ex 59.04.02 Kaðlar, þó ekki grastóg og virmanilla ............... 290 tonn 

Ex 85.01.09 Spennar, þó ekki rafsuðuspennar .........00.0.20002... — 11 000 000 

Ex 94.01.09 Stólar og önnur sæti (þar með taldir svefnsófar o. þ. h.) 

og hlutar til þeirra, þó ekki sæti, er teljast til nr. 

94.02 eða sæti í farartæki ................ 0000. 

94.03.09 Önnur húsgögn og hlutar til þeirra ............00.... 

94.04.04 Rúmbotnar, dýnur, púðar og þess háttar, stoppaður hús- . 

búnaður með fjöðrum eða bólstraður eða hið innra {í 35 000 000 

úr hvers konar efni eða úr blásnu gúmmíi, frauð- eða 

svampgúmmiíi, eða úr blásnu plasti, frauð- eða svamp- 

plasti, einnig með yfirklæði (t. d. dýnur, stungnar 

ábreiður, sængur, æðardúnssængur, sessur, púðar og 

koddar) ........0000000 0. 

96.01.00 Sópar og burstar úr hrísi og öðrum jurtaefnum, NN 

samanbundið, en ekki fest á haus, með eða án skafts 3 000 000 

Ex 96.02.09 Aðrir sópar, penslar og burstar, þó ekki gúmmíþurrkur 

á skafti, skaftþvögur o. þ. h., ót. a. ......00...... 

Umsóknir um fyrstu úthlutun ársins skulu hafa borizt Landsbanka Íslands eða 

Útvegsbanka Íslands fyrir 1. febrúar 1972. 

Viðskiptaráðuneytið, 27. desember 1971. 

Lúðvík Jósefsson. 
Þórhallur Ásgeirsson. 
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REGLUGERÐ 

um nám og störf sjúkraliða. 

I. KAFLI 

Markmið og stjórn sjúkraliðaskóla. 

1 
Samkvæmt reglugerð þessari og með leyfi ráðherra er deildaskiptum sjúkrahús- 

um heimilt að starfrækja sjúkraliðaskóla. 

2. gr. 
Hlutverk skólans er að kenna fólki einföld hjúkrunarstörf, er það síðan vinnur 

undir stjórn hjúkrunarkvenna. 

3. gr. 
Forstöðukona sjúkrahússins er skólastjóri skólans og ber ábyrgð á honum gagn- 

vart heilbrigðisráðuneytinu. 

II. KAFLI 

Inntökuskilyrði. 

4. gr. 
Inntökuskilyrði skólans eru: 

1. Umsækjandi skal vera fullra 18 ára. 
2. Umsækjandi skal hafa lokið lokaprófi skyldunámsins. 
3. Umsækjandi skal vera heilsugóður andlega og líkamlega. 

5. gr. 
Umsóknir um skólavist skal senda forstöðukonu. 
Umsókn skal fylgja: 

1. Staðfest afrit af prófskirteini. 
2. Læknisvottorð. 
3. Sakavottorð. 
4. Meðmæli (vinnuveitanda eða skólastjóra). 

TIl. KAFLI 

Námstími og námsefni. 

6. gr. 
Námstími skólans skal vera 1 ár, þar með talið sumarleyfi. 
Námið er bæði bóklegt og verklegt. Í byrjun hvers skólaárs skal vera 5 vikna 

bóklegt námskeið með 130—-140 kennslustundum. Námsefni sem þá er eftir, skal dreifa 
á 7—8 mánuði. 

Kenndar skulu eftirfarandi námsgreinar:
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Almenn hjúkrunarfræði: 
Bókleg kennsla og sýnikennsla .........0002200 0000... 28 stundir 
Verklegar hjúkrunaræfingar ..........0.0200 0000... nn. 42 

Liffæra- og lífeðlisfræði ...............002000 000. 26 — 
Heilsufræði og heilsuvernd .........0.2..20 0000. nn nn 30 —- 
Frumatriði í skyndihjálp ............000.2 0000 n rn an 8 — 
Hjúkrun gamalmenna ..........0.00 0. 0n senn 8 — 
Siðfræði ...........0..000.00 0000 10 
Sjúkdómafræði ........2.0.2.20 0000. 12 — 
Sálarfræði ............200.0000 00 12 
Næringarefnafræði, sérfæði .........0.0..0.000 00... enn 8 — 
Starfsstellingar ..........2.0.00.00. 0000 4 
Námsleiðbeiningar, fyrirlestrar, fræðslukvikmyndir, námsferða- 

lÖg0. fl. ....0..0022 0000 20 — 

Alls 208 stundir 

7. gr. 
Próf skulu vera í þremur námsgreinum: Hjúkrunarfræði, líffæra- og lifeðlis- 

fræði og heilsufræði og heilsuvernd. 
Skrifleg próf skulu vera í líffæra- og lífeðlisfræði og heilsufræði og heilsuvernd, 

er kennslu í þeim námsgreinum er lokið. 
Skrifleg og verkleg próf í hjúkrun skulu fara fram í lok skólaársins. 
Einkunnir skulu gefnar í heilum og hálfum tölum frá 0 og upp í 10. 
Til að standast próf þarf einkunnina 5 í öllum greinum. 

8. gr. 
Heilbrigðisráðuneytið skipar prófdómara eða samþykkir tillögur forstöðukonu 

um prófdómara. 

9. gr. 
Nemendur eru í verknámi á hinum ýmsu deildum sjúkrahússins. Að lokinni 

námsdvöl á sérhverri deild fær nemandinn einkunn, er deildarhjúkrunarkona gefur. 

10. gr. 
Nemendur skulu fá greidd laun, sem svarar til 60% af byrjunarlaunum sjúkra- 

liða. 
Veikindaleyfi skal vera 2 vikur og sumarleyfi í samræmi við lög um orlof. 

11. gr. 
Nemandi, sem stenzt próf, hlýtur prófskirteini og starfsheitið sjúkraliði með 

þeim réttindum og skyldum, er því fylgir lögum samkvæmt. 
Sjúkraliði hefur rétt til að vinna hjúkrunarstörf í samræmi við ákvæði náms- 

skrár um námsefni, en ekki önnur störf. Honum er óheimilt að stunda sjálfstæð 

hjúkrunarstörf. 
Ráðherra getur og veitt sjúkraliðum með erlent sjúkraliðanám ríkisviður- 

kenningu og leyfi til starfa.
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IV. KAFLI 

Um rekstur skólans. 

12. gr. 

Ríkissjóður greiðir laun fyrir kennslu og próf. Sjúkrahúsið greiðir námslaun, 
kennsluefni og kennsluaðstöðu. 

V. KAFLI 

Starfssvið sjúkraliða. 

13. gr. 
Sjúkraliðar skulu starfa undir stjórn hjúkrunarkonu. 

Störf sjúkraliða í sjúkrahúsum. 

Unbúnaður. Búið upp autt rúm. Búið um og skipt um lín á rúmum þeirra sjúkl- 
inga, sem minna eru veikir. Aðstoð við umbúnað og skiptingu á mikið veikum 
sjúklingum. 

Sjúklingum þvegið um andlit og hendur. Hárhirðing, munnhirðins, neðanþvottur, 
fótahirðing. Sjúklingar baðaðir í baðkeri og í rúmi. Aðstoð við að baða mikið veika 
sjúklinga í rúmi. 

Hitamæling. Púlstalning. Blóðþrýstingsmæling. 
Varnir gegn legusárum. 
Fylgzt með líðan sjúklinga. 

Sjúklingum hjálpað á fætur og hagrætt í stól. 
Kalli sjúklinga svarað og flutt skilaboð. 
Gefin og tekin bekja. Tekin og merkt sýnishorn af þvagi og saur. Gefin stól- 

pípa. 
Aðstoð við framreiðslu matar. Sjúklingum hagrætt fyrir og eftir máltíð. Sjúkling- 

ar mataðir, sem ekki geta borðað sjálfir. 
Aðstoð við umbúnað líks. 
Umbúðir gerðar. 
Tekið við blómum og öðru til sjúklinga og gestum þeirra leiðbeint. 
Notkun ýmissa hjálpargagna og hirðing á þeim. 
Hirðing á sjúkrastofum, skolherbergjum, baðherbergjum og líni. Hreinsun 

ýmissa hjúkrunargagna. Hirðing á blómum sjúklinga, blómavögnum og blóma- 
skolum. 

Sjúkraliðar mega ekki taka til eða gefa lyf í sjúkrahúsum. 

VI. KAFLI 

14. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 8. sr. hjúkrunarlaga, nr. 42 19. 

maí 1965, öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 325 frá 19. nóvem- 
ber 1965. 

Í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinn, 29. desember 1971. 

Magnús Kjartansson. a 
Páll Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 4/1971, um Raunvísindastofnun Háskólans. 

1. gr. 
1. mgr. 3. gr. orðist svo: 
Stofnunin skiptist fyrst um sinn í fimm stofur, sem starfa á eftirtöldum 

sviðum: 
Á eftir IV. tölulið sömu greinar komi nýr liður, svo hljóðandi: 

V. Reiknistofa, (þjónustu- og rannsóknastofa í hagnýtingu rafreikna). 

Starfssvið: Reikniþjónusta við Háskóla Íslands, einkum við rannsóknastarf- 

semi allra deilda og stofnana Háskólans, og við aðila utan hans, rannsóknir og 

kennsla, er snerta hagnýtingu rafreikna. 

2. gr. 
Við 4. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Forstöðumanni reiknistofu til ráðuneytis skulu vera þrír menn, tilnefndir til 

eins árs í senn. Skal einn þeirra tilnefndur af háskólaráði úr hópi fastra kennara 

annarra háskóladeilda en verkfræði- og raunvísindadeildar, annar tilnefndur af 

deildarráði verkfræði- og raunvísindadeildar úr hópi fastra kennara deildarinnar 

og hinn þriðji af menntamálaráðuneytinu fyrir aðila utan háskólans, sem notfæra 

sér þjónustu reiknistofunnar. Skulu þeir koma saman tl fundar ásamt forstöðu- 

manni eigi sjaldnar en ársfjórðungslega til að ræða notkunarsvið og verkefni raf- 

reiknis reiknistofunnar. Þá skulu þeir og gera tillögur um breytingar á gjaldskrá 

fyrir rafreikniþjónustu reiknistofunnar. Heimilt er háskólaráði að tilnefna tvo 

menn til viðbótar forstöðumanni til ráðuneytis. 

3. gr. 
Upphafsmálsgrein 5. gr. orðist svo: 
Stjórn stofnunarinnar skipa sjö menn sem hér segir: 

b-liður sömu greinar orðist svo: 
Fimm forstöðumenn rannsóknastofanna. 

4. gr. 

2. mgr. 6. gr. orðist svo: 
Rekstur stofnunarinnar er kostaður af ríkisfé samkvæmt því, sem veitt er í 

fjárlögum hverju sinni, og eigin tekjum reiknistofu. 

Á eftir setningunni „Öflun tekna á þennan hátt og ráðstöfun þeirra er háð sam- 

þvkki stjórnarinnar“, komi tvær nýjar setningar, svo hljóðandi: 

Eigin tekjum reiknistofu skal varið í þágu starfsemi á vegum stofunnar. Gjald- 

skrá reiknistofu skal lögð fram árlega með fjárlagatillögum Raunvísindastofnun: ir 

og auglýst. Að SIR 

5. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast gildi frá 1. janúar 1972 að telja. Við gildistöku 

hennar er Reiknistofnun háskólans lögð niður, en Raunvísindastofnun háskólans 
tekur við hlutverki hennar og eignum. 

Í menntamálaráðnneytinn, 30. desember 1971. 

Magnús T. Ólafsson. nn 
Birgir Thorlacius.
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AUGLÝSING 

um umferð í Kópavogi. 

Samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968, og að 
fengnum tillögum bæjarstjórnar Kópavogskaupstaðar, eru hér með settar eftir- 
greindar reglur um umferð í Kópavogi: 

1. 

no 
nn

 Í 

Hafnarfjarðarvegur frá brúm við Nýbýlaveg suður fyrir Fífuhvammsveg um 
gjá á Kópavogshálsi (nýlagður vegur nema á svæðinu milli Kópavogsbrautar 
og Fífuhvammsvegar). Aðalbraut samkvæmt 2. mgr. sbr. 4. mgr. 48. gr. um- 
ferðarlaga (stöðvunarskylda), nema við innakstur til norðurs rétt sunnan 
eystri brúar við Nýbýlaveg, þar sem ákvæði 2. mgr., sbr. 3. mgr. 48. gr. um- 
ferðarlaga gildi (biðskylda). Bann við stöðvun og stöðu ökutækja, bann við 
framúrakstri. Fyrir sunnan þann stað, sem vegir tengjast í eina akbraut sunn- 
an brúa við Nýbýlaveg sé ekið í báðar áttir, fyrst um sinn ein akrein í hvora 
átt. 

Vegur á vestari gjáarbarmi (gamli Hafnarfjarðarvegur): Einstefna til suðurs 
nema milli Hábrautar og Digranesbrúar, en á því svæði er heimilt að aka í 
báðar áttir. Bann við stöðu ökutækja. bann við framúrakstri norðan Digranes- 
vegar/Borgarholtsbrautar. Vegurinn lokist við Borgarholtsbraut nema fyrir 
strætisvagna og áætlunarbifreiðir með fasta viðkomu í Kópavogi, þ. e. almenn 
umferð til suðurs eftir vegi þessum, fram hjá mótum Borgarholtsbrautar, er 
bönnuð. Umferð um veg þennan hafi stöðvunarskyldu samkvæmt 4. mgr. 48. gr. 
umferðarlaga gagnvart umferð um Hafnarfjarðarveg (1. tölul.) og Kópavogs- 
braut, svo og skal umferð til suðurs norðan Hábrautar hafa stöðvunarskyldu 
við gatnamót Hábrautar. 

Kópavogsbraut: Bann við vinstri beygju af Kópavogsbraut á Hafnarfjarðarveg. 

Tengivegur milli Hafnarfjarðarvegar og Vogatungu: Einstefna til norðurs 
(norðausturs). Aðalbrautarréttur samkvæmt 2. mgr. sbr. 3. mgr. 48. gr. um- 
ferðarlaga gagnvart umferð um Vogatungu og Hrauntungu. 

Hlíðarvegur. Hlíðarvegur lokist við Hafnarfjarðarveg (algjör lokun). 

Vogatunga: Akstur í báðar áttir (tvístefnuakstur) milli Hlíðarvegar og Digra- 
nesvegar. Umferð um Vogatungu njóti aðalbrautarréttar samkv. 2. mgr. sbr. 3. 
mgr., 48. gr. umferðarlaga fyrir umferð Hrauntungu (sbr. niðurlag 4. töluliðar). 
Umferð um Vogatungu víki fyrir umferð um Digranesveg samkvæmt reglum 2. 
mgr. sbr. 4. mgr. 48. gr. umferðarlaga (stöðvunarskylda). 

Bráðabirgðavegur milli Digranesvegar og vegar að Félagsheimili: Vegur þessi 
lokist við Digranesveg (algjör lokun). Einstefna til norðurs frá Digranesvegar- 
brú. Bann við framúrakstri. 

Skeljabrekka (áður Dalbrekka): Akstur í báðar áttir (tvístefnuakstur). Umferð 
um Skeljabrekku skal njóta aðalbrautarréttar samkvæmt 2. mgr., sbr. 3. mgr., 48. 
gr. umferðarlaga við vegamót Auðbrekku, Álfhólsvegar og vegar að Félags- 
heimili.
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9. Tengivegir vestan Digranesvegarbrúar: Bönnuð hægri beygja af nyrðri tengi- 

vegi á þann syðri. 

10. Vegur að Félagsheimili: Umferð um veginn víki fyrir umferð um Skeljabrekku 

og bráðabirgðaveg 7. (tölul.), sbr. niðurlag 8. töluliðar. 

11. Hraunbraut/Urðarbraut: Hraunbraut lokist við Urðarbraut (algjör lokun). 

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 
40 23. apríl 1968, og koma til framkvæmda þegar í stað. Með auglýsingu þessari eru 
numin úr gildi þau ákvæði eldri auglýsinga um umferð í Kópavogi, sem brjóta í 

bága við ákvæði auglýsingar þessarar. 

Bæjarfógetinn í Kópavogi, 30. desember 1971. 

Sigurgeir Jónsson. 

30. desember 1971. Nr. 257. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 7 22. janúar 1964 um iðgjöld til slysatrygginga 

samkvæmt 40. gr. laga nr. 40 1963 um almannatryggingar, 

sbr. reglugerð nr. 60 1969. 

1. gr. 
2. gr. orðist svo: 
Vikugjöld í hverjum áhættuflokki skulu vera sem hér segir: 

Áhættu- Iðgjöld 
flokkur kr. á viku 

Á FRI 8 
9. rr 11 
3. 20 21 
Á. 21 
Ð. 200 32 
6. 0. 51 
Tr 74 

8. 106 

Q. 00 143 

10. 2.......2 20 171 

2. gr. 
Í 3. málsgr. 4. gr. komi „2400 krónur“ í stað „1700 krónur“. 

3. gr. 
3. gr. orðist svo: 
Fyrir ökumenn bifreiða skal vikugjald vera kr. 11.00 (2. áhættuflokkur). 
Fyrir áhafnir flugvéla skal vikugjald vera kr. 106.00 (8. áhættuflokkur).
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4. gr. 
9. gr. orðist svo: 
Fyrir áhafnir skipa skal vikugjald vera sem hér segir: 

Áhafnir róðrabáta og vélbáta undir 12 lestum kr. 106.00 (8. áhættuflokkur). 
Þó skal iðgjald af trillubátum aldrei vera lægra en kr. 1550.00. 

Áhafnir flutningaskipa 100 lesta og stærri kr. 143.00 (9. áhættuflokkur). 
Áhafnir flutningaskipa undir 100 lestum en ekki undir 12 lestum kr. 171.00 (10. 

áhættuflokkur). 
Áhafnir fiskiskipa 19 lesta og stærri 171.00 kr. (10. áhættuflokkur). 

5. gr. 
10. gr. orðist svo: 
Áhættuiðgjald vegna slökkviliðsmanna, sem ekki eru fastráðnir, skal vera kr. 15.50 

fyrir hverja kvaðningu, hvort sem er við æfingu eða slökkvistarf. 

6. gr. 
11. gr. orðist svo: 
Föst ársiðgjöld skulu vera sem hér segir: 

Vegna heimilisdráttarvélar ..........0.00.0..... kr. 420 

— rafstöðvar ............0.00000. 0. —- 210 
súgþurrkunartækis ...................... — 210 

—— heyblásara (saxblásara, hevbyssu) ....... — 210 
—  Þifhjóls .........0..0..00 000 -—— 690 
——  reiðhjóls með hjálparvél ................. —- 690 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 36. gr. laga nr. 67 1971, um almanna- 
tryggingar, til að silda frá 1. janúar 1972. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 

33 21. febrúar 1971, um breyting á reglugerð nr. 7 22. janúar 1964, um iðsgjald til 
slysatrygginga samkvæmt 40. gr. laga nr. 40 1963 um almannatrvggingar, sbr. reglu- 
gerð nr. 60 1969. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 30. desember 1971. 

Magnús Kjartansson. nn 
Páll Sigurðsson. 

Nr. 258. 30. desember 1971. 

REGLUGERÐ 

um iðgjöld atvinnurekenda til lífevrisdeildar almannatrygginga árið 1972. 

Árið 1972 skulu iðgjöld atvinnurekenda samkvæmt 25. gr. laga nr. 67 1971 um 
almannatryggingar, vera kr. 105.00 fyrir hverja tryggingaviku. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 67 20. apríl 1971, staðfestist 
hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðnneytið. 30. desember 1971. 

Magnús Kjartansson. nn 
Páll Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 118 9. september 1954, 

um sölu og veitingar áfengis. 

1. gr. 

8. gr. orðist svo: 
Veitingastað skal heimilt að leggja allt að 3312 % á kaupverð hans á áfengi, þegar 

neytendum er selt vín á hálfum eða heilum flöskum. Auk þess má veitingahús hækka 
verðið um allt að 43.75% frá þessu verði, þegar sala fer fram á minni skömmtum. 
Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins skal semja verðskrá yfir útsöluverð áfengis á 
veitingastað, sem gestir eiga aðgang að. 

A verðið eins og það hefur verið ákveðið samkvæmt framansögðu má einungis 
leggja söluskatt, svo og þjónustugjald, eftir þeim reglum, sem um þessi gjöld gilda. 

Áfengisskammtur skal miðaður við 3 cl. Óheimilt skal að nota önnur mælitæki en 
þau, sem hlotið hafa löggildingu. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt áfengislögum nr. 82 2. júlí 1969, öðlast 

þegar gildi. 
Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 282 31. október 1968 um breytingu á 

reglugerð nr. 118 9. september 1954, um sölu og veitingar áfengis. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 30. desember 1971. 

Ólafur Jóhannesson.   
Ólafur W. Stefánsson. 

30. desember 1971. Nr. 260. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Menningarsjóð Austur-Skaftfell- 
inga, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 30. desember 
1971. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Menningarsjóðs Austur-Skaftfellinga. 

1. gr. 
Kaupfélag Austur-Skaftafellinga stofnar sjóð, sem nefnist Menningarsjóður 

Austur-Skaftfellinga. Kaupfélagið leggur honum til stofnfé kr. 40 000.00 og svo ár- 
legt fjárframlag eftir því, sem stjórn þess leggur til hvert sinn og aðalfundur sam- 
þykkir. Tekið verður á móti fjárframlögum annars staðar frá, ef einhver vill efla 
sjóðinn á þann hátt. 

Þá skal Minningarsjóður látinna félagsmanna, sem er í vörzlu Kaupfélags Aust- 
ur-Skaftfellinga, falla til Menningarsjóðsins og hann meðal annars annast hlutverk 
Minningarsjóðs. 

B 64
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2. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð þrem mönnum. Formaður stjórnar skal kosinn á 

aðalfundi K.A.S.K., annar kosinn af sýslunefnd Austur-Skaftafellssýslu og þriðji af 
Menningarsambandi Austur-Skaftfellssýslu. Skulu þeir kosnir þannig að aðeins einn 
gangi úr ár hvert. 

Endurskoðendur skulu vera tveir og einn til vara. Tilnefnir stjórn K.A.S.K. og 
sýslunefnd Austur-Skaftafellssýslu sinn hvorn endurskoðanda en Menningarsam- 
band Austur-Skaftafellssýslu einn til vara. 

ð. gr. 
Verkefni sjóðsins er að styðja að menningarmálum í héraðinu með fjárfram- 

lögum eftir ákvörðun sjóðsstjórnar. 

4. gr. 
Heimilt er að veita allt að % af árlegum tekjum sjóðsins hvert sinn sem fjár- 

veiting fer fram. Þó getur fjárveiting orðið hærri, ef engin fjárveiting hefur farið 
fram næsta ár eða næstu ár á undan. 

5. gr. 
Komi til þess að sjóðurinn hætti að starfa, leggst fé hans í Varasjóð Kaup- 

félags Austur-Skaftfellinga, þó eftir nánari ákvörðun aðalfundar. 

6. gr. 
Skipulagsskrá þessari má breyta á aðalfundi Kaupfélags Austur-Skaftfellinga 

með samþykki % greiddra atkvæða. 
Skipulagsskrá samþykkt þannig á aðalfundi Kaupfélags Austur-Skaftfellinga, hinn 

29. maí 1971. 

Óskar Helgason, fundarstjóri. Skarphéðinn Pétursson, fundarritari.
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VI. 

REIKNINGUR 

491 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir árið 1970. 

Rekstrarreikningur frá 1. janúar til 831. desember 1970. 

Vélbátaflotinn: 

Tjón 
-- Hluti endurtryggjenda .. 

Tjónavarasjóður til 
næsta árs 

Gjöld: 

00... kr. 50 628 606.47 
37 258 919.73 
  

kr. 59 875 290.00 
— 41 064 167.00 
  

Skip Landhelgisgæzlunnar: 
Tjón 
—- Hluti endurtryggjenda 

Tjónavarasjóður til 
næsta árs.............. kr. 

=- Hl. endurtrygg...... — 

Kr 13 369 686.74 

18 811 123.00 
  

  

2 252 792.00 
2 140 153.00 
  

  

Samsteypa ísl. fiskiskipatrygginga: 
Tjón 

= Tjónvarasjóður frá fyrra ári 

Tjónavarasjóður til næsta árs 
  

  

Tjón v/ábyrgðar-, slysa og farangurstr. . 
Tjónavarsjóður til næsta árs 

Rekstrarkostnaður: 

  

Samkvæmt meðfylgjandi sundurliðun .... 
Aðstöðugjald 

—— Hluti Bráðafúadeildar í kostnaði 

  

  

Umboðslaun til bátaábyrgðarfél. ........ 
Umboðslaun v/báta yfir 100 rúml......... 

Umboðslaun áb.-, slysa- og fargangurstr.. 

Vaxtagjöld 

Nr. 261. 

kr. 32 180 809.74 

kr. 

kr. 5 094 603.55 
— 4 829 088.40 

Kr.  265515.15 

—  112639.00 

kr. 4628 839.30 
— 8758 800.00 

Kr. 8 387 630.30 
— 9447 000.00 

kr.  162021.90 
— 55 314.00 

kr. 5 773 690.57. 
— 1181 330.00 

Kr. 6955 020.57 
— 1443 499.50 

kr. 5 499 ,085.06 
— 667 805.10 
— 139 079,00 
  

378 154.15 

5 940 639.30 

217 335.90 

5 511 598.07 

6 298 970.06 
1490 935.00
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VIII. 

IX. 

Il. 

111. 

  kr. 841112.40 
— 7 097 461.36 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Afskriftir: 
Lágmúli9.......... 10% af 3000 000.00 kr.  300000.00 
Innréttingar ....... 20% af 1606318.02 — 321 263.60 
Skrifstofuáh. ...... 12% af 113901248 —- 136 681.50 
Björgunaráh. ...... 12% af 331 269.14 - 39 752.30 
Bifreið, % ár ...... 20% af 434153.00 — 43 415.00 

Tekjuafgangur ....................2.2 0... 

Tekjur: 
Vélbátaflotinn : 
1. Tjónavarasjóður frá fyrra ári ........ kr. 20 890 372.00 

-— Hluti endurtryggjenda ............. — 15 688 603.00 

Kr. 5201 769.00 

2. Iðgjöld ........... kr. 115 561 127.78 
—- Hl. endurtr. .... — 79 143 395.80 

— 936 417 731.98 

Kr. 41 619 500.98 

3. Yfirfært til vara 
fyrir iðgj.afsl. .... kr.  6000000.00 
—- Hl. endurtr. .... —- 4200 000.00 

—- 1800 000.00 

4. Umboðslaun ....................0 00 

Skip Landhelgisgæzlunnar: 
1. Tjónavarasjóður frá fyrra ári ........ kr. 2521 780.00 

—- Hluti endurtryggjenda ............. — 2492 478.00 

Kr. 29 302.00 
2. Iðgjöld ........... kr. 14583 754.17 

—- HI. endurtr. .... —  13686471.46 

— 897 282.71 

3. Umboðslaun ....................0. 0... 

Iðgjöld ................. 

Iðgjöld ábyrgðar, slysa- og farangurstr. .. kr. 1171 040.80 
—- Hluti endurtryggjenda ............... ——- 378 796.40 

  

Vaxtatekjur .................00.0. 0. 

. Leiga á björgunartækjum ............0.. 0000... 

Kr. 59 957 015.98 

kr. 39 819 500.98 
— 10 200 437.50 

— 926 584.71 
— 907 232.54 

— 6932 602.70 

— 792 244.40 
— 308 413.15 
— 70 000.00 
  

Kr. 59 957 015.98



ll. 

Il. 

IV. 

TI. 
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Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1970. 

Eignir: 
Sjóður ......0..02.00 00. kr. 268 921.89 
Innstæður í hlaupareikningum ........ — 2559 043.00 
Innstæður í sparisjóðsbókum .......... — 3160 459.70 

kr.  5988424.59 
Útistandandi skuldir ...............0..00.. 00... 137 099 258.37 
Geymslufé v/ábyrgðar- og slysatrygginga ................ - 92 684.80 

Verðbréfaeign ...........00.0.000. 00... kr. 925 000.00 
Víxileign .............000.0 00... — 3821 757.50 
Hlutabréf í Björgunarfél. hf. ............ — 230 000.00 
Hlutabréf í Verzlanasambandinu hf. ... — 10 000.00 

— 4986 757.50 

Lágmúli 9 .........0.0.2000 00... kr. 3000 000.00 
Lágmúli 9, innréttingar ................ — 1606318.02 

Kr. 4606318.02 
Fyrning til 31. des. 1970 .............. — 1863 790.80 

—  2742527.22 

Skrifstofuáhöld ............0.0.0.0000.. kr. 1139 012.48 
Fyrning til 31. des. 1970 ................ — 874 182.94 

- — 264 829.54 

Björgunaráhöld ....................... kr. 331 269.14 
Fyrning til 31. des. 1970 ................ — 151 136.95 

— 180 132.19 

Kr. 151 354 614.21 

Skuldir: 
Stofnfé ríkissjóðs ............0.0.0000.00. kr. 2 000.000.00 
Skuldheimtumenn ...............00 00... — 70 433 869.24 
Ógreiddur launaskattur ................ kr. 34 145.00 
— söluskattur ...............00.0.0.0... — 5 288.00 
— opinber gjöld ...................... — 845 705.00 

— 885 138.00   

Tjóna- og iðgjaldavarasjóður: 
Vélbátaflotinn fyrir tjónum ............ kr. 59 875 290.00 
Vélbátaflotinn fyrir iðgjöldum .......... —— 6000 000.00 
Skip Landhelgisg. fyrir tjónum .......... — 2252 792.00 
Samtr. ísl. fiskisk.tr. fyrir tjónum ...... — 3758 800.00 
Áb.-, slysa- og farangurstr. fyrir tjónum.. — 55 314.00 

  

Kr. 71 942 196.00 
—— Hluti endurtryggjenda .............. — 47 404 320.00 

  24 537 876.00
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IV. Höfuðstóll 31. des. 1969 ................ kr. 46 400 269.61 
Tekjuafgangur 1970 .................... — 7097 461.36 

— kr. 53 497 730.97   

  

Kr. 161 354 614.21 

Reykjavík, 7. júlí 1971. 

Páll Sigurðsson. 

Framanskráður rekstrar- og efnahagsreikningur fyrir árið 1970 er saminn eftir 
bókhaldi stofnunarinnar, sem við höfum endurskoðað. 

Sparisjóðs- og hlaupareikningsinnstæður ásamt verðbréfaeign hafa verið sann- 
reyndar. 

Reykjavík, 7. júlí 1971. 

Endurskoðunarskrifstofa Björns E. Árnasonar. 

Árni Björnsson. 

  

  

  

  

Nr. 262. 

REIKNINGUR 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir árið 1970. 

(Bráðafúadeild). 

Rekstrarreikningur frá 1 janúar til 31. desember 1970. 

Gjöld: 
Uppgerð tjón á árinu ..................00..0.... kr. 9749 004.40 
Tjónavarasjóður til næsta árs.................. — 13 688 324.00 

Kr. 23 437 328.40 
Tjónavarasjóður frá fyrra ári .................. — 20 682 475.00 

kr. 2754 853.40 

Rekstrarkostnaður samkv. sundurliðun ........ kr. 2224 959.71 
Fúarannsóknir „............000000 000... — 42 286.60 
Aðstöðugjald ..............0000..0 0. — 151 270.00 

— 2418516.31 

Vaxtagjöld ........................ 0. — 20 373.00 
Afskr. af skrifst. áh. afg. .. 12% af 110580.30 kr. 11 274.31 
Afskr. af rakaeyðingatæki .. 12% af 480 832.17 —— 57 699.86 

— 68 974.17 
Hreinar tekjur ...................0..0 2000 —- 23 781 912.99 

  

Kr. 29 044 629.87



Iðgjöld 
Vaxtatekjur 
KKK 

NK 

Nr. 262. 

- 28 062 569.00 
982 060.87 

  

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1970. 

Eignir: 

  

  

  

. 29 044 629.87 

  

  

Innstæður á hlaupareikningum ................ kr. 1689523.40 
Innstæður í sparisjóðsbókum ................ — 25520 531.00 

kr. 27 210 054.40 
Verðbréf ............2000200 0... — 1507 010.50 
Víxileign ..............00000.0 2000 -- 986 398.96 
Útistandandi skuldir „.................0...000. 000... — 47 201 093.02 
Fúavarnarefni ..............2.0.0.0 0. sver — 87 831.90 
Fyrirfr.gr. söluskattur ...............0.0. 00.00.0000 --- 20 806.47 
Eign í m/b Reyni .............0.0000 0000 — 84 444.59 
Skrifstofuáhöld .............0.0... 000... kr 110 580.30 
Fyrning pr. 31. des. 1970 .......00000000 00... — 99 522.27 

— 11 058.03 

Rakaeyðingartæki .............0.00000 0000... kr. 480 832.17 
Fyrning pr. 31. des. 1970 .........0000 0000... — 236 535.34 

— 244 296.83 

Kr. 77 352 994.70 

Skuldir 
Skuldheimtumenn ...........000. 00 es senn kr. 10 205 312.30 
Ógreiddur kostnaður ...............02...0. 0. — 6 000.00 
Tjónavarasjóður til næsta árs ................ kr. 13 688 324.00 
Greitt upp í óuppgerð tjón .................... — 5739 348.70 

— 7948 975.30 

Höfuðstóll 31. des. 1969 .........00.000..00... kr. 35 410 794.11 
Tekjuafgangur 1970 ..........0.000.000 0000... — 23 781 912.99 

  59 192 707.10 
  

Reykjavík, 7. júlí 1971. 

Páll Sigurðsson. 

„ 71 352 994.70 

Framanskráður rekstrar- og efnahagsreikningur hinn 21. des. 1970 er saminn 
eftir bókum deildarinnar, sem við höfum endurskoðað. 

Reykjavík, 7. júlí 1971. 

Endurskoðunarskrifstofa Björns FE. Árnasonar. 

Árni Björnsson.
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REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Þórleifar Kr. Sigurðardóttur ljósmóður 

frá Kóngsbakka árið 1970. 

  

  

Tekjur 
Í. Eign frá fyrra ári ...............0.......0 0000 kr. 46 993.99 
2. Vextir 1970 ...............0.0. 00 — 4405.14 

Kr. 51 399.13 

Gjöld 
1. Innstæða í Söfnunarsjóði .....................000 0 kr. 49 197.13 
2. Í vörzlu reikningshaldara ..............0......0..0 —- 2 202.00 

Kr. 51 399.13 

Kóngsbakka, 12. apríl 1971. 

Haukur Sigurðsson. Sigurborg Magnúsdóttir. Aðalheiður Bjarnadóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 22, nr. 229—263. Útgáfudagur 21. febrúar 1972.
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REGLUGERÐ 

um raforkuvirki. 

1. KAFLI 

Verksvið og tilhögun rafmagnseftirlits 

1.1 Almenn ákvæði 

S 101 Lagaheimild. tilgangur 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt orkulögum nr. 58, í. júlí 1967. Sam- 

kvæmt 41. gr. þeirra laga, setur þessi reglugerð um raforkuvirki ákvæði 

til varnar gegn hættu og tjóni af þeim og til varnar gegn truflunum á 

starfrækslu virkja, sem fyrir eru eða síðar kunna að koma. 

Undanþegin ákvæðum reglugerðarinnar eru raforkuvirki í farartækj- 

um, svo sem skipum, bifreiðum og flugvélum, enda falli þau undir aðrar 

eftirlitsstofnanir. 

S 102 Heiti starfseminnar og framkvæmdastjóra og rekstrarfyrirkomulag 

Eftirlit með því að fullnægt sé ákvæðum orkulaga og þessarar reglugerð- 

ar hefur, undir yfirsumsjón Orkustofnunar, Rafmagnseftirlit ríkisins, og 

nefnist framkvæmdastjóri þess, er ráðherra skipar, rafmagnseftirlits- 

stjóri ríkisins. 

Rafmagnseftirlit ríkisins skal rekið sem fjárhagslega sjálfstæð stofnun 

með sérstöku reikningshaldi. 

$ 103 Um varnir gegn hættu og tjóni af raforkuvirkjum 

Raforkuvirki, hvort heldur til vinnslu, umbreytingar, flutnings eða nýt- 

ingar raforku, með svo hárri spennu, þeim straumstyrk eða þeirri tíðni, 

að lifshætta eða hætta á heilsutjóni eða eignatjóni geti stafað af, skulu 

vera þannig úr garði gerð, þannig notuð, þannig við haldið og þannig 

eftir þeim litið, að hætta af þeim verði svo lítil sem við verður komið. 

S 104 Réttindi til eftirlits og rannsókna 

Rafmagnseftirlit ríkisins skal ætið hafa óhindraðan aðgang að þeim raf- 

orkuvirkjum, sem það hefur eftirlit með, og rétt til að gera þær athug- 

anir og rannsóknir, er það telur nauðsynlegar, og er eigendum og for- 

stöðumönnum raforkuvirkja skylt að veita því til þess þá aðstoð, er 

þörf krefur og óskað kann að vera eftir. 

B 65 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Rafmagnseftirlitinu er heimilt að kanna tæki og aðra hluta raforkuvirkja 

hjá verzlunum, framleiðendum og öðrum, er hafa þau til sölu eða undir 

höndum. 

Rafmagnseftirlitið getur hvenær sem er tekið í sína vörzlu eða innsiglað 

viðurkenningarskyld tæki og aðra hluta raforkuvirkja, sem ekki eru færð- 
ir til prófunar í tæka tíð eða ástæða er til að ætla, að notaðir verði án 

heimildar Rafmagnseftirlitsins. 

Með dómi er heimilt að gera upptæk þau rafföng, sem framleidd eru, seld, 

afhent eða notuð andstætt öryggisfyrirmælum Rafmagnseftirlits ríkis- 

ins. 

$ 105 Skyldur og ábyrgð eigenda og umsjónarmanna raforkuvirkja við 

Rafmagnseftirlitið 

Eigendum og umsjónarmönnum raforkuvirkja er ávallt skylt að láta 

Rafmagnseftirlitinu í té allar upplýsingar, er það kann að óska eftir, um 
gerð, tilhögun og rekstur raforkuvirkja þeirra, einnig þær upplýsing- 
ar, sem Óskað er vegna almennrar skýrslugerðar um raforkuvirki. 

Eigendum og umsjónarmönnum raforkuvirkja er skylt að tilkynna Raf- 

magnseftirlitinu tafarlaust um hvert það slys eða tjón (s. s. bruna), er 

kann að verða af völdum raforkuvirkjanna eða raflagna og tækja, sem 
notuð eru í sambandi við þau, og gera fulla grein fyrir öllum atriðum, 

sem þeim eru kunnug og geta skýrt orsök og upptök slyssins eða tjóns- 

ins. 

Sérhvert raforkuvirki skal vera faglega gert og þannig fyrir komið, að 

það verði ekki að þarflausu til lýta í umhverfi sínu. 

Setning, breytingar og viðgerðir tilkynningarskyldra raforkuvirkja skulu 

framkvæmdar af sérhæfðum mönnum, er hafa þá kunnáttu til að bera, 

sem krafizt er með lögum og í þessari reglugerð. 

Eigendum og umsjónarmönnum raforkuvirkja er skylt að sjá um, að 

raforkuvirkjum sé vel við haldið og eftirlit með þeim sé þannig, að þau 

séu ávallt í samræmi við þær öryggiskröfur gegn hættum og tjóni, sem 

reglugerðin mælir fyrir um. 

S 106 Umbætur á eldri virkjum 

Rafmagnseftirlitið getur, er það telur nauðsyn til þess, fyrirskipað um- 

bætur og breytingar á raforkuvirkjum til öryggis gegn hættu og tjóni og 

til varnar gegn truflunum á starfrækslu virkja sem fyrir eru, og ber að 

framkvæma slíkar umbætur eða breytingar tafarlaust að fyrirsögn þess. 

Það getur bannað notkun virkjanna, þar til fullnægjandi umbótum er 
lokið. 

S 107 Kostnaðarberar öryggisráðstafana 

Raforkuvirki mega ekki hafa í för með sér hættu fyrir eignir annarra 

manna eða hættu á truflunum á starfrækslu virkja, sem fyrir eru, eða
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valda því, að hætta eða tjón geti stafað af þeim virkjum. Sé unnt að af- 
stýra því með öryggisráðstöfunum, skulu þær gerðar á kostnað eiganda 

hinna nýju virkja. Þó má skylda eiganda hinna eldri virkja að bera 

nokkurn hluta kostnaðarins, ef framkvæmd öryggisráðstafana er til 
verulegra hagsbóta fyrir starfrækslu þeirra framvegis. Svo má og ákveða, 
að eigandi eldri virkja skuli kosta að nokkru eða öllu leyti þær öryggis- 

ráðstafanir, sem framvegis verða hluti af hans virkjum og hans eign, ef 

þær eru nauðsynlegar sökum þess, að hin eldri virki hafa verið ófull- 

komnari eða miður trygg en venja er til eða krafizt verður um ný virki 

á þeim tíma, þegar ráðstafanirnar koma til framkvæmda. 

Rafmagnseftirlitið sker úr öllum ágreiningi um það: 

1. hvort raforkuvirki hafi í för með sér hættu á truflunum við starf- 
rækslu eldri virkja eða geti valdið því, að hætta eða tjón stafi af 
þeim virkjum, 

2. hvaða öryggisráðstafanir skuli framkvæma til að afstýra slíkum trufl- 

unum, 

3. hver eigi að koma þeim ráðstöfunum í verk, og 

4. hvort og að hve miklu leyti eigandi hinna eldri virkja skuli taka þátt 

í kostnaðinum við þær. 

Rafmagnseftirlit ríkisins getur stöðvað notkun raforkuvirkja, unz örygg- 

isráðstafanir þær, er það áskilur, eru komnar í framkvæmd. 

$S 108 Greining raforkuvirkia í almenn og sérstæð raforkuvirki 

Raforkuvirki greinast í almenn raforkuvirki og sérstæð raforkuvirki. 

Almenn raforkuvirki eru raforkuvirki, sem eingöngu eru ætluð fyrir rak- 

straum, eða riðstraum með eigi hærri tíðni en 50 Hz. Þau greinast aftur 

í lágspennuvirki og háspennuvirki, sjá $ 151, skilgreiningar. 

Sérstæð raforkuvirki eru raforkuvirki þau, sem talin eru upp í $ 501. 

S 109 Gildistoka 

Reglugerð þessi gengur í gildi hinn 1. júlí 1972. 

Með reglugerð þessari gengur úr gildi Reglugerð um raforkuvirki frá 14. 

júní 1933 með áorðnum breytingum. 

Ný raforkuvirki skulu gerð, þeim haldið við og þau rekin samkvæmt 

þessari reglugerð. Ákvæðum þessarar reglugerðar skal einnig fylgt við 

stækkanir, breytingar og viðgerðir á eldri raforkuvirkjum. 

Reglur um vörzlu og viðhald hápsennuvirkja, $ 490, skulu þó gilda um 

eldri og ný háspennuvirki,
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Auk þess, sem að framan greinir, getur Rafmagnseftirlit ríkisins ákveðið, 

að sérstök ákvæði reglugerðarinnar taki einnig til eldri raforkuvirkja, 

sé það talið nauðsynlegt vegna almenns öryggis. 

1.2 Um tilkynningu raforkuvirkja 

S 111 Tilkynningarskylda 

Skylt er eiganda eða umráðamanni raforkuvirkja, er heyra undir ákvæði 

þessarar reglugerðar, eða verktaka þeim, er tekið hefur að sér setningu 

eða lagningu virkjanna, að tilkynna Rafmagnseftirliti ríkisins eða öðr- 

um, sem fer neð nmboð þess (rafveitu, staðareftirliti), um þau virki, 

réttilega og í tæka tíð, eftir þeim reglum er segir í $ $ 119—-114. Ábyrgð 

á því, að þessu ákvæði sé fullnægt, hvílir á eiganda eða umráðamanni 

virkjanna. 

S 112 Hvenær tilkynna ber 

a) Þessi almennu raforkuvirki ber að tilkynna (í formi umsóknar), áður 

en setning virkjanna er hafin: 

1. raforkuver, tengi-, spenni- og riðilstöðvar o. þ. h. virki, án tillits 

til málraunar og spennu þeirra, 

2. öll háspennuvirki. 

b) Þessi almennu raforkuvirki, ber að tilkynna áður en þau eru tekin 

í notkun: 

raforkuvirki sem talin eru undir staflið a), svo og lágspennudreifi- 

kerfi og hluta þeirra. 

c) Önnur almenn raforkuvirki, svo sem neyzluveitur og öll sérstæð raf- 

orkuvirki svo og viðbætur og stækkanir, ber að tilkynna rafmagns- 

eftirliti hlutaðeigandi rafveitu eða Rafmagnseftirliti ríkisins, ef það 

æskir þess. 

d) Skýrslur um raforkuvirki er skylt að láta Rafmagnseftirlitinu í té, ef 

það æskir þess. 

S 113 Tilkynningar, umsóknir og fylgigögn. 

Tilkynningar, sem um ræðir í $ 112, skulu skráðar á tilætluð eyðublöð, 

er Rafmagnseftirlit ríkisins afhendir. Það getur sett ákvæði um stærð 

og lögun þeirra skjala og teikninga, sem því eru send með tilkynning- 

um, og um notkun táknmvnda. 

Tilkynna skal nafn og heimili fyrirtækisins og eigenda þess og umráða- 

manna, orkuveitusvæði, stranmtegund, málraun (kW, kKVA) og mál- 

spennu virkjanna, stærð rafgeyma í Ah (amperstundum). Auk þess skulu 

í té látnar aðrar upplýsingar, ef óskað er.
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Með tilkynningu um lágspennuvirki skulu fylgja lýsingar og teikningar 

af veitukerfi og raflögnum ef óskað er. 

Með umsókn um leyfi til að hefja setningu háspennuvirkja skulu fylgja: 

a) af orkuveri, háspennukletum, spennistöðvum, dreifistöðvum o. þ. h.: 

1. yfirlitsteikningar, er sýni greinilega legu og innbyrðis afstöðu véla, 

spenna, taflna og rafgeyma, svo og stærð þeirra, 

ho
 afstöðuteikningar af öllum veituvirkjum versins, 

3. tengimynd af öllu orkuverinu, og 

4. lýsingar á einstökum atriðum, er ekki koma fram á teikningunni, 

b) af raforkuveitu: 

1. yfirlitsuppdráttur af allri veitunni á landakorti, í ekki minni 

mælikvarða en 1:100.000, 

2. afstöðuuppdrættir í hæfilegum mælikvarða, er sýni legu orku- 
tauga, orkuvers, spennistöðva o. s. frv., allar þveranir og afstöðu 

orkutauga til vega, annarra orkutauga og síma, nema lárétt fjar- 

lægð þeirra sé meiri en 75 m ef um loftlínur er að ræða, en 1 m, 

sé um jarðstrengi að ræða. Ennfremur ber að tilgreina fjölda, 

gildleika og efni víra í loftlinum, 

3. teikningar í eigi minni mælikvarða en 1:20 af loftlinustólpum 

með burðarjárnum, einangrurum og öllum búnaði. 

Verði gerð eða tilhögun virkjanna breytt meðan á setningu þeirra stendur, 

frá því er tilkynnt hafði verið í umsókn til Rafmagnseftirlits ríkisins, 

skal í tæka tíð senda því til samþykktar teikningar og lýsingu þeirra 
breytinga, er fyrirhugaðar eru. 

Áður en taka á raforkuvirkin í notkun, skal Rafmagnseftirliti ríkisins til- 

kynnt með nægum fyrirvara, að lokið sé setningu þeirra. 

S 114 Leyfi til að hefja setningu raforkuvirkja, leyfi til að taka þau 

í notkun, ábyrgð á raforkuvirkjum 

a) Setningu þeirra raforkuvirkja, er tilkynna ber samkvæmt $ 112 a), 

má ekki hefja fyrr en að fengnu leyfi Rafmagnseftirlits ríkisins. 

b) Ekki má taka í notkun virki, sem tilkynna ber skv. $ 112 a) og b), 

fyrr en að fengnu leyfi Rafmagnseftirlits ríkisins. 

Leyfið veitist að jafnaði ekki fyrr en verkinu er lokið til fulls, eða 

að minnsta kosti þeim hluta verksins, er getur haft í för með sér 

hættu á snertingu spennuhafa virkja, og skoðun hefur farið fram. 

Þetta gildir einnig um viðauka og breytingu eldri raforkuvirkja.
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Áður en raforkuvirki eru tekin í notkun, skulu Rafmagnseftirliti rík- 

isins ennfremur látnar í té upplýsingar um nafn þess eða þeirra, er 
umsjón skulu hafa með starfrækslu virkjanna, um kunnáttu þeirra og 

hæfni. Rafmagnseftirlitið getur krafizt þess, að umsjónarmaður með 
starfrækslu raforkuvirkja, svo og menn, er hafa með höndum dag- 

lega gæzlu raforkuvirkja, fullnægi skilyrðum, er það setur um kunn- 
áttu og hæfni. 

Þá er skipt er um umsjónarmann, skal Rafmagnseftirliti ríkisins til- 

kynnt um það. 

ce) Þótt Rafmagnseftirlit ríkisins hafi skoðað raforkuvirki og leyft þau 
eða viðurkennt, ber það enga ábyrgð á virkjunum, en eigendur 
þeirra og umráðamenn og hlutaðeigandi rafvirkjar bera fulla ábyrgð 
á þeim eftir sem áður. 

1.3 Um eftirlit með raforkuvirkjum 

$ 121 Almennt um eftirlit með raforkuvirkjum 

Rafmagnseftirlit ríkisins hefur yfireftirlit með öllum raforkuvirkjum, 

sem reglugerð þessi nær til. Það litur eftir því, að um gerð, frágang 

og meðferð raforkuvirkja sé í öllu fylgt gildandi lögum og reglum, og 
að fullnægjandi öryggi sé gegn hættu og tjóni af þeirra völdum. 

$ 122 Eftirlit með innflutningi og smíði, setningu og starfrækslu raf- 
orkuvirkja 

Eftirlit er ferns konar: 

1. eftirlit með innflutningi og innlendri smiði raftækja, rafvéla og hvers 
konar raffanga eða hluta raforkuvirkja, 

2. eftirlit með gerð, tilhögun og uppsetningu raforkuvirkja, samþykkt 
teikninga af þeim og efnis í þau og prófun þeirra, áður en þau eru 
tekin í notkun, 

3. eftirlit með starfrækslu raforkuvirkja, viðhaldi þeirra, gæzlu og með- 
ferð, eftir að þau eru tekin í notkun, 

4. Rannsókn og skýrslugerð um tjón og slys af völdum rafmagns. 

$ 123 Eftirlit almerningsrafveitna og einkarafveitna 

Almenningsrafveitur annast sjálfar skoðun nýrra neyzluveitna á orku- 
veitusvæði sínu og tengingu þeirra við dreifikerfi rafveitunnar, sjá $ 124. 
Einnig annast þær rafveitur sjálfar reglubundið eftirlit með neyzluveit- 
um, sjá $ 125. 

Rafmagnseftirlitið getur skyldað eigendur sérstakra rafveitna, t. d. iðnað- 
arveitna, til þess að annast eftirlit með virkjum hlutaðeigandi veitu. 

Forstöðumönnum rafveitna er skylt að ráða eftirlitsmenn til þessara starfa. 
Eftirlitsmennirnir skulu háðir yfirumsjón Rafmagnseftirlits ríkisins og 
vera viðurkenndir af þvi.



31. desember 1971. 503 

Rafmagnseftirlitið getur kveðið nánar á um framkvæmd eftirlitsins, 

skýrslugerð, spjaldskrá o. þ. h. 

S 124 Tenging neyzluveitu við dreifikerfi 

Um skoðun nýrra neyzluveitna og tengingu þeirra við dreifikerfi raf- 

veitu gilda eftirfarandi reglur: 

a) 

b) 

c) 

Nýja neyzluveitu og viðbót við eldri neyzluveitu, hvort heldur innan 
húss eða utan, mega ekki aðrir tengja við dreifikerfi en eftirlitsmaður 
raflagna við hlutaðeigandi rafveitu eða umboðsmaður hans. 

Sé um verulega breytingu á eldri neyzluveitu að ræða, skal fara 

með hana sem nýja veitu samkvæmt þessum reglum. 

Nýja neyzluveitu eða viðbót við eldri veitu má ekki tengja við dreifi- 
kerfi, fyrr en hún er fullgerð og gengið hefur verið úr skugga um, 
að hún sé lögð reglum samkvæmt. 

Ef óskað er og sérstök ástæða þykir til, má tengja sjálfstæðan hluta 

úr veitu (t. d. hæð í húsi), ef hann er fullgerður, enda sé þá ekki 

leiðið samband milli hans og þess hluta lagnarinnar, sem ekki er lokið. 
Um tengingu þess hluta veitunnar, sem síðar er lokið, fer þá eins og 
um tengingu nýrrar veitu samkvæmt þessum reglum. 

Þegar lokið er lagningu neyzluveitu, en áður en tengt er, skal hinn lög- 
gilti aðili, sem annaðist lagningu hennar, tilkynna það viðkomandi 
rafveitustjórn á þar til gerðu eyðublaði og sækja um, að lögnin verði 
viðurkennd og tengd (beiðni um tengingu). 

Í tengingarbeiðni skal tekið fram: 

1. hvort um nýja neyzluveitu, viðauka eða breytingu er að ræða, 

2. um gildleika stofntauga, 

3. hve margar kvíslar og greinar lögnin tekur yfir, 

4. um tölu, stærðir og tegundir áhalda og hreyfla við veituna, ef þess 

er óskað, 

5. um einangrunarviðnám veitunnar, 

6. að varnarráðstafanir hafi verið prófaðar og reynzt fullnægjandi, 

7. hver eða hverjir hafi unnið verkið. 

Þá skal og vera undirrituð yfirlýsing löggildingarhafa um að veit- 

an sé fullgerð og lögð samkvæmt gildandi reglum um raflagnir. 

Ennfremur skal fylgja teikning af veitunni eins og hún er fullgerð. 

Á sama blaði skal vera rúm fyrir athugasemdir rafveitustjórnar, nið- 
FA 

urstöðutölur einangrunarmælingar, er hún lætur gera á veitunni, og 

Nr. 264.
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yfirlýsing um, að veitan hafi reynzt í góðu lagi og reglum samkvæm. 
Eftirlitsmaður raflagna við viðkomandi rafveitu skal undirrita slíka 
yfirlýsingu, þá er hann tengir veituna. 

d) Rafveitustjórnir skulu geyma tengingarbeiðnirnar og raflagnateikn- 
ingarnar og skal Rafmagnseftirlitinu heimill aðgangur að þeim, þegar 
bað óskar þess. 

Mælt er með að teikningar séu gerðar í samræmi við íslenzkan 

staðal um táknmyndir á raflagnateikningum ÍST-61. 

e) Ef tengja á neyzluveitu við dreifikerfi rafveitu eða rafstöð, þar sem 
ekki er eftirlitsmaður viðurkenndur af Rafmagnseftirliti ríkisins, skal 

senda beiðni um tengingu, sbr. staflið c), ásamt teikningu, til Raf- 
magnseftirlits ríkisins, og annast þá það tenginguna eða sá, er það 
veitir umboð eða leyfi til þess hverju sinni. 

f) Rafmagnseftirlit ríkisins getur leyft, að ný raforkuvirki séu tekin í 
notkun, áður en það hefur skoðað þau, ef erfitt er eða mjög kostn- 

aðarsamt að framkvæma skoðun þá þegar. 

Umsóknir og leyfi til slíkra tenginga skulu vera skrifleg eða staðfest 

á annan hátt, t. d. með símskeyti. 

5 125 Reglubundið eftirlit með neyzluveitum 

a) Hafa skal reglubundið eftirlit með öllum neyzluveitum og halda um 

það skrásetningu, svo sem nánar er fyrir mælt í reglum þessum. 

b) Neyzluveitur skulu flokkaðar í þrjá flokka, miðað við eftirlitsþörf, 

sem hér segir: 

1. flokkur: 

Hús, þar sem ekki er um sérstaka brunahættu né snertihættu að ræða, 

svo sem: íbúðar-, verzlunar- og skrifstofuhús, minni háttar vinnu- 

stofur og geymslurými. 

2. flokkur: 

Skólahús án heimavistarhúsnæðis og iþróttasala, kirkjur, lækninga- 

stofur, rannsóknarstofur í þurrum húsakynnum og raforkuvirki í 

landbúnaði. 

3. flokkur: 

Verkstæði, verksmiðjur, fisk-, kjöt- og mjólkurvinnslustöðvar, olíu- 
og bensinstöðvar, vörugeymslur til geymslu á eldfimum efnum, sund- 

laugar, gufubaðstofur, baðhús, almenningsþvottahús, svo og allir aðrir 
staðir, þar sem raflagnir, tæki eða vélar eiga á hættu að skemmast 

vegna raka, bleytu eða lofttegunda. Ennfremur skólahús með heima- 

vistarhúsnæði eða iíþróttasölum, samkomu-, veitinga- og gistihús, 

sjúkrahús, hús fyrir bókasöfn, listasöfn, fornminja- og náttúrugripa- 
söfn, byggðasöfn o. s. frv.
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c) 

d) 

S 

8 

a) 

b) 

Neyzluveitur í hverjum flokki skal eftirlita eigi sjaldnar en hér segir: 

í í. flokki 9. hvert ár, 

í 2. flokki 6. hvert ár, 

í 3. flokki 3. hvert ár. 

Fyrir hvert veitusvæði skal halda glögga skrásetningu yfir neyzlu- 

veiturnar og eftirlit með þeim. 

Leita skal samþykkis Rafmagnseftirlits ríkisins á tilhögun skrásetn- 
ingar neyzluveitna. 

Eftirlitsmaður tilkynnir eigendum eða umráðamönnum neyæzluveitna 

um bilanir þær eða ágalla, sem kunna að koma fram við eftirlit hans, 

og setur þeim hæfilegan frest til lagfæringar, eftir því sem við á 

hverju sinni. 

Fyrirmælum eftirlitsmanna um endurbætur er skylt að hlýða tafar- 

laust og án undandráttar. Hann getur lokað virkjunum, ef endurbót- 

um samkvæmt fyrirmælum hans er ekki lokið innan tiltekins tíma. 

Hann getur einnig lokað virkjunum fyrirvaralaust, ef göllum á þeim 

er þannig háttað, að hann telur stafa af þeim hættu, eða við skoðun 

hefur komið í ljós mjög verulegt brot gegn ákvæðum reglugerðar 

um raforkuvirki. 

Eftirlitsskylda rafveitna á þriggja, sex og tíu ára fresti leysir ekki 

eigendur eða umráðamenn neyzluveitna undan þeirri ábyrgð, sem 

á þeim hvílir, sbr. $ 8 105 og 114 c). 

126 Heimild til að setja nGnari reglur 

Rafmagnseftirlit ríkisins getur, ef það telur ástæðu til, sett nánari 

reglur um tilhögun og framkvæmd eftirlits með raforkuvirkjum. 

127 Eftirlicsgjöld 

Af öllum eftirlitsskyldum raforkuvirkjum, raftækjum og hvers konar 

öðrum rafföngum, sem flutt eru til landsins, skal greiða til Raf- 

magnseftirlits ríkisins gjald, sem miðast við innkaupsverð þeirra og 

nemur %% af því. Gjald þetta innheimtist með aðflutningsgjöldum á 

sama hátt og þau. 

Undanþegin þessu gjaldi eru þau raforkuvirki, sem ekki falla undir 

Rafmagnseftirlit ríkisins, sbr. $ 101. 

Af hvers konar eftirlitsskyldum raftækjum og rafföngum, sem smiðuð 

eru eða framleidd hér á landi, ber að greiða til eftirlitsins gjald, er 

miðast við söluverð þeirra frá verksmiðju og nemur %% af þvi. Gjald 

þetta innheimtir Rafmagnseftirlit ríkisins, og er verksmiðjueigendum 

og öðrum framleiðendum skylt að láta þvi í té þær skýrslur og upp- 

lýsingar um framleiðsluna og sölu hennar, er það óskar og þörf er á 

til útreiknings gjaldsins. Gjaldið innheimtist eftir á af sölu hálfs 

árs Í senn. 

B 66 

Nr. 264.
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Undanþegin þessu gjaldi eru þau raforkuvirki, sem ekki falla undir 

Rafmagnseftirlit ríkisins, sbr. $ 101. 

ce) Eigendur raforkuvera og raforkuveitna skulu árlega greiða til eftir- 
litsins gjald, er nemi 1% — einum hundraðasta hluta — af heildar- 
tekjum raforkuversins eða raforkuveitunnar á því ári af raforku- 
sölu og mælaleigu, að frádregnu andvirði aðkeyptrar raforku og sölu- 
skatti. Rafmagnseftirlitið ákveður í byrjun hvers árs upphæð gjalds 
þess, er greiða ber af hverju raforkuveri eða raforkuveitu það ár. 
Skal það áætla tekjuupphæð hvers fyrirtækis á því ári og miða gjaldið 
við hana. Ef áætlun Rafmagnseftirlitsins um árstekjur af orkuveri 
eða raforkuveitu reynist of lág, þegar ársreikningar liggja fyrir, skal 
leggja það, sem á vantar að gjaldið nái einum hundraðasta hluta af 
tekjunum, við næstu áragjaldsgreiðslu, er fram fer þar á eftir. Hafi 
áætlun Rafmagnseftirlitsins verið of há, dregur það á sama hátt 
tilsvarandi upphæð frá næstu árgjaldsgreiðslu. 

Hjá almenningsrafveitum innheitir Rafmagnseftirlit ríkisins gjald 
Þetta, og fellur það í gjalddaga 1. apríl ár hvert. 

d) Nú notar eigandi raforkuvers sjálfur alla þá orku, sem þar er unnin, 
eða verulegan hluta hennar eða hún er ekki mæld eða verðlögð eða 
ekki er vitað um tekjur af raforkusölu. Þá má miða gjaldið við mál- 
afl rafala í raforkuveri, eða við kostnað af eftirliti með virkjunum 
og greiðist hann Rafmagnseftirlitinu eftir reikningi þess. 

Fyrir eftirlit með uppsetningu nýrra raforkuvirkja, sem framkvæma 
ber samkvæmt reglugerðinni, skal miða gjaldið við kostnað af eftir- 
litinu, sem greiðist Rafmagnseftirlitinu samkvæmt reikningi þess. 
Verði ágreiningur um reikningsupphæð sker ráðherra úr. 

e) Séu eftirlitsgjöld eða reikningar fyrir eftirlit eigi greidd á gjalddaga 
skal greiða dráttarvexti af fjárhæðinni, samkvæmt ákvæðum laga 
nr. 58/1960. 

Rafmagnseftirlitið getur stöðvað rekstur eða notkun virkja í eis“ 
Þeirra er skulda eftirlitsgjald, ef það er eigi greitt á gjalddaga. 

$ 128 Um skaðabótaskyldu 

Þótt rafveitustjórn eða eigandi rafveitufyrirtækja hafi látið skoða raf- 
orkuvirki, sem eru ekki þeirra eign, og leyft þau eða viðurkennt, eru 
Þessir aðilar ekki skaðabótaskyldir vegna skemmda, er kunna að verða 
á raforkuvirkjunum eða tjóns, er þau kunna að valda, nema hægt sé að 
rekja það til rangra aðgerða eða vanrækslu af hálfu rafveitufyrirtækisins.
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2. KAFLI 

Heiti og hugtök 

S lðl Skilgreiningar 

aðaltafla, tafla við enda stofns í neyzluveitu. 

aðskildar straumrásir, (varnarráðstöfun gegn of hárri snertispennu), 

aðskilnaður straumrásar eins neyzlutækis frá öðrum straumrásum veitu- 

kerfisins, með einangrunarspenni eða hreyfilrafal. 

aukaeinangrun, sjá einangrun. 

bein jarðtengin, sjá rekstrarjarðtenging. 

bilunarspenna, spenna milli leiðins hluta raforkuvirkis eða raftækis 

utan straumrása og hlutlausrar jarðar, sem myndast við einangrunar- 

bilun, eða milli raforkuvirkja eða raftækja innbyrðis, ef einangrunarbil- 

un verður t. d. sitt í hvorum fasa í tveimur raftækjum (Sk 151—1). 

Bilunarspenna er mæld með spennumæli með nálægt 40 k( innra 

viðnámi. 

bilunarstraumur, straumur sem myndast við einangrunarbilun. 

blossamark, (s. flampunkt, e. flash point) vökva, lægsta hitastig vökva, 

sem þarf til þess að kvikni í blöndu af eimi vökvans og lofti, ef eldur 

er borinn að yfirborði hans. 

Blossamark vökva er prófað í þar til gerðu tæki. 

bræðivar, búnaður til varnar gegn yfirstraumi í straumrás. 

Í bræðivarinu er leiðir, sem bráðnar innan ákveðins tíma, þegar raf- 

straumur fer yfir tilskilin mörk. 

Bræðivarið felur í sér alla þá hluta, sem nauðsynlegir eru til þess að það 

nái tilgangi sinum, t. d. varhús, varhaus o. s. frv. 

dreifikerfi, sjá lágspennudreifikerfi og háspennudreifikerfi. 

dropavarin gerð, slík gerð af umgerð rafbúnaðar, tækis eða vélar, að 

dropar, sem falla lóðrétt á umgerðina, nái ekki að falla eða renna inn 

á spennuhafa hluta eða aðra viðkvæma hluta. Dropavarin gerð er tákn- 

uð með merkinu 4“ (einum dropa), sjá flokkun varna gegn ryki og vatni 
bls. 151—15. 

Dropavarin gerð útilokar ekki, að smágöt séu sett á umgerðina fyrir 
afrennsli vatns, sem kann að myndast við þéttingu, sökum hita- 
stigsbreytinga. 

einangrun 

a) rekstrareinangrun, einangrun nauðsynleg til að notkun raftækja eða 

búnaðar sé örugg og til almennrar varnar gegn raflosti.
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b) Alifðareinangrun 

atkaeinangrun, sjálfstæð einangrun til viðbótar rekstrareinangrun- 
inni, til þess að hindra rafmagnslost, ef rekstrareinangrun bilar. 

tvöföld einangrun, einangrun sem felur í sér bæði rekstrareinangrun 
og aukaeinangrun. 

styrkt einangrun, sérstaklega styrkt einangrun með þeim rafmagns- 
legu og efnislegu eiginleikum, að hún verndar gegn rafmagnslosti í 
sama mæli og tvöföld einangrun. 

einangrunarspennir, spennir með aðskildum vöfum, sem tryggir raf- 
magnslegan aðskilnað eins neyzlutækis frá rafkerfinu, samkvæmt ákvæð- 
um reglugerðar um aðskildar straumrásir (varnarráðstöfun). 

fasttengt tæki, raftæki, tengt fastri tengingu við raflögn (fastalögn). 

flotmark, takmörk þeirrar áraunar (Þrýstings eða togs), sem efni þolir, 
án þess að verða fyrir varanlegri samþjöppun eða tognun, oft gefið upp 
i kg/mm? eða tonn/cm?. 

forvar, var, sett framan við yfirálagsvörn, sem vörn gegn skammhlaups- 
straumi (skammhlaupsvörn). 

fríleysing, sá eiginleiki rofa, að ekki verði komið í veg fyrir að hann 
rjúfi, með því að halda rofahandtaki eða rofahnappi eða þess háttar í 
lokunarstöðu. 

færanlegt tæki, tæki, sem samkvæmt tegund sinni og venjulegri notkun 
má hreyfa jafnframt því að spenna er á því. 

föst tenging, bein samtenging leiðslu og rafmagnstækis eða búnaðar, t. 
d. með skrúf-, lóð-, suðu-, hnoð-, eða klemmutengingu. 

grein, raflögn frá yfirstraumsvörn á greinitöflu að einu eða fleiri neyzlu- 
tækjum eða tenglum. 

greinitafla, tafla með vörum fyrir greinar neyzluveitu. (Á greinitöflu 
geta einnig verið kvislvör fyrir kvíslar til annarra greinitaflna). 

gúmstrengur sjá strengir og taugar. 

háspennudreifikerfi, háspennuloftlinur og -jarðstrengir ásamt tilheyr- 
andi búnaði, frá raforkuveri, aðalspennistöð eða aðveitustöð að spenni- 
stöðvum (dreifistöðum), að spennum í dreifistöðvum meðtöldum, sem 
lágspennudreifikerfi er tengt við. 

háspennuvirki (háspennuraforkuvirki), almennt raforkuvirki með hærri 
rekstrarspennu til jarðar en 250 V. 

heimtaug, taugar (loftlínu eða jarðstrengs) frá aðallínu að inntaki.
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hlifðareinangrun, sjá einangrun. 

hlifðarjarðtenging um sérskaut (varnarráðstöfun gegn of hárri snerti- 
spennu), hlífðarjarðtenging í neyzluveitu, með þeim hætti, að hlifðar- 

taugakerfi neyzluveitunnar eða hlífðartaugar einstakra tækja eru tengd- 

ar beint við jarðskaut, án þess að vera tengdar við miðtaug. 

hlífðarsnerta, snerta í rás hlífðarleiðis, t. d. í tenglabúnaði. 

hlífðarspennir, spennir með aðskildum vöfum og 42 V spennu eða lægri 

milli leiða eftirvafsmegin og tómgangsspennu ekki yfir 50 V fyrir 

straumrás eða neyzlutæki, þar sem varnarsmáspenna er fyrirskipuð sem 

varnarráðstöfun. 

hlífðartaug (hlífðarleiðir), taug, sem tengd er annars vegar við leiðinn 

hluta raforkuvirkis utan straumrása, t. d. málmumgerð neyzlutækis, og 

hins vegar við jarðskaut eða jarðtein á töflu, til varnar gegn of hárri 

snertispennu. 

hlutlaus jörð, jarðsvæði utan áhrifasvæðis jarðskauts, þ. e. svæði, þar 

sem jarðskautið veldur engri teljandi spennu milli tveggja punkta. 

iðnaðarveita, raforkuveita, sem fullnægir eftirtöldum skilyrðum: 

1. Aðflutt raforka kemur með háspennu inn í virki veitunnar, eða er 

framleidd í eigin aflstöð á veitusvæðinu eða hvort tveggja. 

)
 Veitan skal vera óháð öðrum rafveitum um val á varnarráðstöfunum 

gegn of hárri snertispennu. 

3. Dagleg varzla og viðhald raforkuvirkjanna skal vera falin rafvirkj- 

um fyrirtækisins eða rafvirkjum í þjónustu rafverktaka, sem sam- 

kvæmt sérstökum samningi er skyldur til að hafa ætið næga starfs- 

krafta á staðnum. 

inntak (loftlinuinntak, jarðstrengsinntak), inntakstaugar frá heimtaug 

ásamt inntakskassa eða búnaði, sem gegnir sama hlutverki. 

a) loftlinuinntak frá einangrurum á húsvegg ásamt stofnkassa. 

b) jarðstrengsinntak, frá innkomustað í hús ásamt stofnkassa. 

inntakskassi, stofnkassi, kassi sem inntakstaugar koma inn í, og stofn 

neyzluveitu liggur frá. Í þessum kassa eru oft vör fyrir stofn neyzlu- 

veitunnar. 

jarðeðlisviðnám, viðnám milli gagnlægra flata jarðtenings, sem er Í 

m á hvern veg (gefið upp í ohmmetrum, Qm). 

jarðhlaup, leiðið samband, milli leiðis og jarðar, sem myndast vegna 

einangrunarbilunar eða af slysni, einnig þótt það sé í gegnum Jljósboga.
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jarðskaut, leiðnir hlutir, sem lagðir eru í jarðveginn og eru í Jeiðnu 
sambandi við hann (band-, staf- eða plötuskaut, vatnspípukerfi úr 
málmi). Hlutar af aðtaugum jarðskauts, sem liggja óeinangraðir í jarð- 
vegi, teljast hlutar af jarðskautinu. 

jarðskautsspenna, spenna, sem fram kemur við það að straumur fer um 
jarðskaut eða jarðskautavirki, milli þess og hlutlausrar jarðar (Sk 
151— ). 

Jarðskautsspennan er mæld á sama hátt og bilunarspennan. 

jarðskautstaug, taug, sem tengir kerfishluta, sem jarðtengja á, við jarð- 
skaut, og þá einungis sá hluti taugarinnar, sem er ofan jarðvegs eða 
einangraður í jörðu. 

jarðskautsviðnám, viðnám jarðvegs milli jarðskauts eða jarðskautakerf- 
is og hlutlausrar jarðar. 

jarðtenging, leiðið samband milli leiðins hluta raforkuvirkis og jarðar 
(jarðskauts). 

jöfnunarskaut, jarðskaut, sett í þeim tilgangi, að draga úr skrefspennu 
út frá öðru jarðskauti (Sk 151- ). 

kveikimark efnis, lægsta hitastig, sem þarf til þess að efnið, blandað 
lofti af sama hitastigi, taki að loga af sjálfu sér, án þess að borinn sé 
að því eldur. 

kvísl, raflögn, sem liggur að greinitöflu frá aðaltöflu eða annarri greini- 
töflu. 

lágspennudreifikerfi, lágspennuloftlinur og -jarðstrengir ásamt tilheyr- 
andi búnaði, frá rafstöð eða spennistöð (dreifistöð), að neyzluveitum, 
dreifðum um orkuveitusvæðið. 

lágspennuvirki (lágspennuraforkuvirki), raforkuvirki er engan hluta 
hafa með hærri rekstrarspennu en 250 V til jarðar. Rakstraums- 
virki teljast til lágspennuvirkja, þótt spenna milli tveggja spennuhafa 
tauga þeirra sé 250—500 V og riðstraumsvirki, þótt spenna milli tveggja 
spennuhafa tauga þeirra sé 250—-430 V í þrifasa kerfi og allt að 500 Ví 
einfasa kerfi, ef þau hafa jarðtengda spennumiðju. 

  

lausataug, sjá strengir og taugar. 

laustengt tæki, raftæki, tengt við raflögn (fastalögn) í tengli. 

leiðir, leiðið efni, t. d. vír teinn eða aðrir hlutir, sem leiða rafmagn, þ. á 
m. hinn leiðni kjarni einangraðrar raftaugar. 

málgildi (málstærð), t. d málspenna, málstraumur, málafl, skráð stærð 
raforkuvirkja í voltum (V), amperum (A), kilówöttum (kW) o. s. frv.
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miðpunktur, stjörnupunktur, spennumiðja í fjölfasakerfi, í þritauga 

einfasakerfi eða þritauga rakstraumskerfi. 

Erlend heiti: d. nulpunkt, e. neutral point (einnig IEC), s. noll- 

punkt, þ. Sternpunkt, Mittelpunkt. 

miðtaug, miðleiðir, taug, sem liggur út frá: 

a) miðpunkti í rakstraumskerfi eða einfasa riðstraumskerfi, 

b) miðpunkti, stjörnupunkti í fjölfasakerfi, t. d. þrífasa riðstraumskerfi. 

neonljósatæki, allar tegundir af auglýsingaskiltum og skrautlömpum, 

þar sem spennir og rafskaut neonpípnanna eru innbyggð í sameiginlegan 

hlífðarkassa. 

neonljósavirki, lýsingar-, merkja- eða auglýsingavirki, þar sem ljósgjafinn 

er að öllu eða nokkru leyti neonpípur. 

neonpípur, glerpipur fylltar neongasi eða blöndu þess við aðrar eðal- 
gastegundir, svo sem argon eða helíum, er verða lýsandi, þegar raf- 

straumur er sendur í gegnum þær. 

neyzlutæki, heildarheiti á tækjum, sem nýta raforku, með því að breyta 

henni í annað orkuform eða nýta hana til fjarskipta. 

neyzluveita, raflögn innan við stofnkassa (eða búnað, sem gegnir hlut- 

verki stofnkassa), ásamt neyvzlutækjum, sem tengd eru við dreifikerfi 

rafveitu eða við einkarafstöð eða einkapsennistöð. 

núllpunktur, beint jarðtengdur miðpunktur. 

núlltaug, beint jarðtengd miðtaug (eða önnur beint jarðtengd rekstrar- 

taug), er jafnframt gegnir hlífðarhlutverki í kerfi þar sem núllun er beitt 

sem varnaraðferð. 

núllun (varnarráðstöfun gegn of hárri snertispennu), leiðin samtenging 

núlltaugar og allra leiðinna hluta rafmagnstækja, utan straumrása þeirra. 

rafbúnaður, búnaður, hlutar raflagnar, svo sem rofar, tenglar, vör, liðar, 

þéttar o. s. frv. Lampahöldur teljast venjulega til búnaðar, þótt hins vegar 

lampar séu neyzlutæki. 

Í rafstöðvum og spennistöðvum skilgreinist búnaður á sama hátt. En raf- 

alar og aðrar vélar, svo og spennar, teljast ekki til búnaðar. 

rafleiðsla, samheiti yfir leiða og taugar með nauðsynlegum hlífum, t. d. 

strengur, taugar Í pípu, lausataug. 

raflögn, rafleiðslur ásamt viðeigandi búnaði. 

raforkuver, rafstöð, mannvirki, þar sem raforka er framleidd (stöðvar- 

hús, vélar, spennar og búnaður: í vatnsaflstöð einnig stífla og stíflu- 

mannvirki, svo og aðrennslis- og frárennslispípur eða -göng).
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raforkuvirki (virki), mannvirki til vinnslu, dreifingar eða notkunar raf- 
orku. 

regnvarin gerð, slík gerð kápu eða umgerðar rafbúnaðar, tækis eða vélar, 
að dropar sem falla úr stefnu allt niður í 30? yfir láréttum fleti, nái ekki 
að renna inn á spennuhafa hluta eða aðra viðkvæma hluta. Regnvarin 
gerð er táknuð með merkinu {einum dropa innan í ferningi), sjá 
flokkun varna gegn ryki og vatni, bls. 151— 15. 

Regnvarin gerð útilokar ekki, að smágöt séu sett á kápuna fyrir 
afrennsli vatns, sem kann að myndast við þéttingu, sökum hita- 
stigsbreytinga. 

rekstrareinangrun, sjá einangrun. 

rekstrarjarðtenging, jarðtenging kerfishluta í rekstrarstraumrás, t. d. 
núllpunkts (stjörnupunkts eða miðpunkts) og núlltaugar, hvar sem er í 
rafmagnskerfi. Slík jarðtenging nefnist bein ef ekki eru önnur viðnám 
í rásinni en viðnám jarðskautstauganna og tenginga þeirra, en óbein, 
ef ohm-, span- eða rýmdarviðnám er í rásinni. 

rykvarin gerð, slík gerð rafbúnaðar, tækis eða vélar, að ryk nái ekki að 
komast inn undir kápuna eða umgerðina, sjá flokkun varna gegn ryki og 
vatni, bls. 151— 15. 

seilingarsvið, svæði, sem menn geta náð til í kringum sig án sérstakra 
hjálpartækja. 

Gert er ráð fyrir seilingu manns, a. m. k. 2,5 m upp á við og 1,25 m 
niður á við frá venjulegum gangfleti, og 1,25 m til hliðanna. Á stöðum, 
þar sem hreyfa þarf til langa eða ólögulega hluti, sem ekki eru einangr- 
aðir fyrir rekstrarspennuna, verður að stækka seilingarsviðið samsvar- 
andi. 

símaþverun, þar sem rafmagnsloftlina þverar símalínu, sjá þverun. 

sjálfrof, útleysing, rof straumrásar í sjálfrofa eða bræðivörum. 

sjálfrofi, rofi, sem rýfur straumrás sjálfvirkt af fyrirfram ákveðinni 
orsök, svo sem yfirstraumi, undirspennu, bilunarstraumi til jarðar eða 
Þess háttar. 

sjálfvirkt var, lítill sjálfrofi, ætlaður fyrir sjálfvirkt rof raflagnar eða hluta 
raflagnar, þegar straumurinn fer yfir fyrirfram ákveðin mörk. Einnig er 
hægt að handstýra rofanum. 

Sjálfvirkt var gegnir yfirleitt sama hlutverki og bræðivar. Erlend 
heiti: d. automatsikring, e. miniature circuit breaker, s. dvárgbrytare, 
Þþ. Leitungsschutzschalter. 

skammhlaup, leiðið samband, sem viljandi eða óviljandi myndast milli 

leiða, sem eru spennuhafa gegnt hvor öðrum í rekstri, án þess að notk- 

unarviðnám sé í skammhlaupsstraumrásinni.
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skammhlaupsstraumur, straumur, sem myndast við skammhlaup. 

skammhlaupstraustur spennir, spennir sem hitnar ekki umfram það, 
sem leyfilegt er við yfirálag eða skammhlaup. 

skammhlaupsþolinn spennir, spennir, sem hitnar ekki umfram það 

sem leyfilegt er við yfirálag eða skammhlaup, án nokkurs sjálf- 

virks rofbúnaðar. 

skammhlaupsvarinn spennir, spennir með innbyggðum rofbúnaði, 

t. d. bræðivari, sjálfrofa eða hitastilli, sem rýfur forvafs- eða eftir- 
vafsstraum við yfirálag eða skammhlaup og varnar því að spenn- 

irinn hitni umfram það, sem leyfilegt er. 

skammhlaupsvörn, sjá yfirstraumsvörn. 

skrefspenna, sá hluti af jarðskautsspennu, sem maður með í m skref- 

lengd getur náð yfir. 

Skrefspenna kallast slíkt fyrirbæri sökum þess, að gangandi maður 
Í óeinangrandi eða lítt einangrandi fótabúnaði verður hennar var. 

skvettvarin gerð, slík gerð kápu eða umgerðar rafbúnaðar, tækis eða 

vélar, að vatn, sem skvettist á það nái ekki að skvettast eða renna inn 

á spennuhafa hluta eða aðra viðkvæma hluta. Skvettvarin gerð er tákn- 
uð með merkinu (einum dropa innan í þríþyrningi), sjá flokkun varna 

gegn ryki og vatni, bls. 151--15. 

Skvettvarin gerð útilokar ekki, að smágöt séu sett á kápuna fyrir 
afrennsli vatns, sem kann að myndast við þéttingu, sökum hitastigs- 
breytinga. 

slaki (loftlinu-) taugar, lóðrétt fjarlægð frá miðpunkti hugsaðrar beinnar 
línu milli festipunkta taugarinnar niður að tauginni. 

smáspenna, 42 V eða lægri spenna milli leiða og milli leiðis og jarðar. 

smáspennuvirki, virki fyrir smáspennu. 

snertispenna, sá hluti af jarðskauts- eða bilunarspennu, sem maður 

getur brúað (Sk 151— ). 

Snertispenna er mæld með spennumæli, sem hefur nálægt 3 kQ 

innra viðnám. 

spennistöð, mannvirki, til að breyta spennu rafmagns með spenni, ein- 

um eða fleirum, ásamt byggingum og búnaði. 

sprautvarin gerð, slík gerð kápu eða umgerðar rafbúnaðar, tækis eða 

vélar, að vatn, sem sprautað er á það, nái ekki inn til spennuhafa hluta 
eða annarra viðkvæmra hluta. Sprautvarin gerð er táknuð með tveimur 
dropum, sínum í hvorum þríhyrningi, Á Á „ sjá flokkun varna gegn ryki 
og vatni, bls. 151—15. 

B67
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staðbundið tæki, tæki, fastbundið í notkun á þeim stað þar sem það er 

sett upp, vegna gerðar sinnar eða festingar. 

Með þessu er einnig átt við tæki sem eru staðbundin í rekstri, en 
þó má hreyfa takmarkað t. d. til þess að tengja þau eða til hreinsunar. 

stofn, raflögn milli inntaks og aðaltöflu. 

stofnkassi, sjá inntakskassi. 

stofnvarkassi, kassi fyrir stofnvör. 

stofnvör, vör fyrir stofntaugum neyzluveitu. 

strengir og taugar 

lausataug, auðsveigjanleg leiðsla með tveim eða fleiri finþættum 

eingangruðum leiðum innan sömu kápu, sem tengja neyzlutæki 

við fastalögn. 

strengur (rafstrengur), ein eða fleiri einangraðar taugar innan 

sameiginlegrar vatnsþéttrar kápu, oft ásamt viðbótarhlif gegn 

áverkum. 

taug (raftaug), einangraður eða ber leiðir, fullbúinn til straum- 

flutnings. 

yfirspunnin lausataug (CEE (2) 51), 

tveir eða þrir gúmeinangraðir finþættir leiðar, yfirspunnir með kápu úr 
bómullarefni, silki eða öðrum vefnaði. Lausataugin er venjulega fyllt 

bómullarefni undir kápunni og sivöl. Mál samkvæmt eftirfarandi töflu. 
Nánari upplýsingar er að finna í CEE Publication 2, $ 21. 

  
| | 
| Mesta Meðal 
| þvermál þykkt Mesta 
| Gild- þátta í einangr- þvermál lausataugar 

leiki hverjum unar mm | 
leiði HR 

mm? mm mm tvíleiða — þríleiða nn — - —— | 

0,75 0,21 0,8 8,0 85 | 
| 1,0 0,21 0.8 8,5 9,0 

1,5 0,26 0,8 9,0 9,5 | 

léttur gúmstrengur (lausataug) (CEE (2) 53), 

tveir til fimm gúmeinangraðir finþættir leiðar innan sömu gúmkápu. 

Leiðarnir snúnir saman, og strengurinn því sem næst sívalur. Mál sam- 

kvæmt eftirfarandi töflu. Nánari upplýsingar um gerð er að finna í 

CEE Publication 2, 8 23.
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Mesta Meðal Mesta þvermál taugar 
þvermál þykkt Meðal mm 

Gild- þátta í einangr- þykkt 
leiki hverjum unar gúmkápu tvíleiða  þríleiða fjórleiða  fimmleiða 

leiði 
mm? mm mm mm. 

0,75 0,21 0,6 0,8 8,5 9,0 10,0 11,0 
1,0 0,21 0,6 0,8 9,0 9,5 10,0 11,5 
1,5 0,26 0.8 1,0 11,0 12,0 13,0 14,0 
2,5 0,26 0,9 1,2 13,0 14,0 15,0 16,0 

| 40 0,31 1,0 1,5 15,0 16,0 17,0 19,0 
| 60 0,31 1,0 15 16,0 17,0 19,0 21,0     

venjulegur gúmstrengur (lausataug) (CEE (2) 61), 

tveir til fimm gúmeinangraðir fínþættir leiðar innan sömu gúmkápu. 

Leiðarnir snúnir saman og strengurinn því sem næst sívalur. 

Mál samkvæmt eftirfarandi töflu. Nánari upplýsingar um gerð, svo og 

mál á strengjum gildari en 6 mm?, er að finna í CEE Publication 2, $ 24. 

  

  

  
  

Mesta 

þvermál  Meðal- Mesta þvermál strengs 
Gild- þátta í Þykkt Meðal mm 
leiki hverjum  einangr- þykkt 

leiði unar súmkápu tvíleiða  þríleiða  fjórleiða fimmleiða 
' mm? mm mm mm 

| 1,0 0,21 0,6 1,4 11 12 13 14 
| (15 0,26 0,8 14 13 14 15 16 
25 0,26 0,9 1,8 16 17 18 19 
| 440 0,31 1,0 2,1 17 18 19 21 

6,0 0,31 1,0 2,5 20 21 23 25     

bolinn gúmstrengur (lausataug) (CEE (2) 62) 

tveir til fimm gúmeinangraðir fínþættir leiðar innan sömu gúmkápu. 

Leiðarnir snúnir saman, og strengurinn því sem næst sívalur. Gúm- 

kápan ýmist í einu lagi eða tveimur lögum. Mál samkvæmt eftirfarandi 
töflu. Nánari upplýsingar um gerð, svo og mál á strengjum gildari en 

6 mm, er að finna í CEE Publication 2, $ 25. 

  

  

    

| Mesta Meðalþykkt gúmkápu Mesta þvermál strengs 
þvermál —Meðal- mm mm 

| Gild- þátta í þykkt 
leiki hverjum  einangr- tvö lög tví- þrí- fjór- —fimm- 

| leiði unar eitt — leiða — leiða — leiða leiða 
| mm? mm mm lag innra = ytra 

1,5 0,26 0,8 2,6 1,0 16 16 17 18 19 
2,5 0,26 0,9 3,2 1,2 2,0 19 20 21 22 
4,0 0,31 1,0 3,2 1,2 2,0 20 21 22 24 

1,0 3,2 1,2 2,0 22 23 25 21 
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styrkt eingangrun, sjá einangrun. 

tvöföld einangrun, sjá einangrun. 

útleysing sjá sjálfrof. 

var, samheiti fyrir bræðivar og sjálfvirkt var. 

varnarsmáspenna, varnarráðstöfun gegn of hárri snertispennu, þar sem 

virkið er án leiðins sambands við kerfi með hærri málspennu, mál- 

spenna milli leiða er ekki yfir 42 V og tómgangspenna ekki yfir 50 V. 

Þegar varnarsmáspenna er fengin frá veitukerfi, verður hún að vera 

fengin með hlifðarspenni, eða straumbreyti sem fullnægir hliðstæðum 

öryggiskröfum um aðskilnað og hlifðarspenni. 

vatnsþétt gerð, slik gerð kápu eða umgerðar rafbúnaðar, tækis eða vélar, 

að nægi til varnar gegn innrennsli vatns án þrýstings. Vatnsþétt gerð er 

táknuð með merkinu (tveimur dropum), sjá flokkun varna gegn ryki 

og vatni bls. 151— 15. 

vegþverun, þar sem rafmagnsloftlína þverar veg, sjá þverun. 

venjulegur gúmstrengur, sjá strengir og taugar. 

virkjaskápur, skápur utan um rafbúnað og tæki, svo sem rofa, spenna, 

straumteina o. fl. 

yfirálagsstraumur, straumálag á raforkuvirki (t. d. neyzlutæki), meira 

en sem svarar málstærð virkisins (neyzlutækisins); getur orsakazt t. d. 

af of mikilli áraun (á hreyfil) eða of hárri spennu milli póla hlutað- 

eigandi neyzlutækis. 

yfirálagsvörn, sjá yfirstraumsvörn. 

yfirstraumsvörn, vör eða rofar, sem rjúfa straumrás við yfirstraum í rás- 

inni. Yfirstraumsvörn getur verið annaðhvort skammhlaupsvörn, sem 
hefur það aðalmarkmið að rjúfa straumrás tiltölulega fljótt við skamm- 

hlaup, eða yfirálagsvörn, sem hefur það aðalmarkmið að rjúfa straum- 

rás vegna yfirálagsstraums nægilega snemma, til þess að koma í veg fyrir 

ofhitnun. Yfirstraumsvörn getur ennfremur verið hvort tveggja í senn, 

skammhlaupsvörn og vfirálagsvörn. 

yfirstrawmur, rafstraumur í straumrás meiri en málstraumur rásar- 

innar; getur verið yfirálagsstraumur eða skammhlaupsstraumur. 

bverun, þar sem rafmagnsloftlína liggur annaðhvort þvert eða á ská undir 

eða yfir annarri loftlínu, yfir vegi, vatnsfalli eða því um líku, og er þá 

sagt, að rafmagnsloftlínan þveri aðra loftlínu, veg eða vatnsfall,
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3. KAFLI 

Reglur um gerð, tilhögun og starfrækslu raforkuvirkja 

3.1 

3.1 1 

Lágspennuvirki 

Almenn ákvæði 

3.111  Varnarráðstafanir 

8 201 

Varnir gegn slysum 

Varnir gegn snertingu í ógáti 

a) Spennuhafa hlutar lágspennuvirkis, sem hafa ekki trygga einangrunar- 

hulu skulu varðir gegn óviljandi snertingu, annað hvort með stað- 
setningu, gerð eða sérstöl:um snertivörnum. Undanþegnir þessu ákvæði 

eru tilteknir hlutar á virkjasvæðum (sjá $ 332) og hlutar rafsuðu- 

tækja. 

b) 

1. Lakk- eða smeltihúð (emalje) er ekki talin nægileg snertivörn í 

þessu sambandi. Sama máli gegnir um ávaf úr lérefti, trefjaefnum 

eða öðrum vefnaði, enda þótt það hafi hlotið viðurkenningu Raf- 

magnseftirlits ríkisins til annarra nota. 

Virkjahlutar og tæki, sem gerð eru samkvæmt kröfum Rafmagns- 

eftirlits ríkisins og notuð eru við aðstæður sem þeim eru ætluð, 

eru talin fullnægja ofangreindum skilyrðum. 

Í virkjum með allt að 42 V málspennu má sleppa snertivörnum, 

jafnvel innan seilingarsviðsins, ef slíkrar málspennu er aflað 
samkvæmt $ 205. Þessi undantekning á ekki við bruna- eða sprengi- 

hættustaði eða þegar varnarsmáspenna er fyrirskipuð. 

Að því er varðar staðsetningu er ákvæðinu um snertivarnir talið 

fullnægt, ef spennuhafa hlutur er utan seilingarsviðsins á þeim 

stað sem menn ganga um. Seilingarsviðið þarf að víkka sem nemur 

lengd þeirra leiðinna hluta, sem eðlilegt er að fara þurfi með um 
staðinn. Þetta á ekki einungis við um daglega umgengni, heldur 

ber einnig að taka tillit til starfa, sem aðeins þarf að rækja við 

og við, svo sem ræstingar, eftirlits með vélum og þess háttar, úr 

stigum eða frá hreyfanlegum vinnupöllum, svo og til breytinga og 

viðgerðarvinnu. Einkum skal aðgæzla höfð gagnvart spennuhafa 
straumteinum fyrir strengbrautir, krana, lyftitæki og þess háttar. 

Þar sem viðhafðar eru sérstakar snertivarnir til þess að koma í veg 
fyrir snertingu í ógáti skulu þær vera sterkar, endingargóðar og vel 
festar. Auk þess skal þeim þannig fyrir komið, að þær séu ekki til 
trafala við eðlilega starfrækslu. Slíkar varnir geta t. d. verið skápar 
eða hlífar. 

Hlifð eða lokun með grind, neti eða götuðum plötum veitir því aðeins 
fullnægjandi snertivörn að hvergi séu á þeim göt, sem næst í gegnum 
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til spennuhafa hluta með hreyfanlegum próffingri gerðum samkv. 
kröfum Rafmagnseftirlitsins (Sk 201— ). Hlífðarkápur og hulur 

strengja og tauga verða að ná heilar inn í inntök eða stúta á raf- 
magnstækjum og búnaði. Málmhlífar (málmkápur) strengja mega 
ekki ná inn í tengirúm rafmagnstækja eða búnaðar. Þetta á þó ekki 
við, þegar um skermleiði er að ræða. 

S 202 Snertispennuvarnir 

a) Virki skulu vera þannig gerð, að komið sé í veg fyrir að snertispenna 

geti myndast, eftir því sem unnt er, og áhrif hennar til tjóns og skaða 

verði sem minnst. 

Of há snertispenna getur t. d. orðið til við einangrunarbilun, slit 
taugar eða vegna áhrifa frá öðrum virkjum. Bezta vörnin gegn 
myndun of hárrar snertispennu er traust gerð tækja og virkja, gott 
efni, vönduð einangrun spennuhafa hluta (rekstrareinangrun), réttar 
vinnuaðferðir, vönduð vinnubrögð og góð umgengni. 

b) Að auki skal beita sérstökum varnarráðstöfunum í þeim tilvikum, 

sem talin eru í $ 203. 

Við setningu virkja skal vanda sem mest til þessara sérstöku varnar- 
ráðstafana. Þær gegna því hlutverki að koma í veg fyrir að of há 

snertispenna geti myndast eða haldizt við. 

c) Spenna, sem er hærri en 65 V, telst vera of há snertispenna, sjá 
$ 223. Átt er við raungildi riðspennu. 

$ 203 Sérstakar varnarráðstafanir gegn of hárri snertispennu 

Varnarráðstafanir gegn of hárri snertispennu eru tvenns konar, annars 

vegar án hlifðarleiðis, og hins vegar með hlifðarleiði. 

Varnarráðstafanir án hlifðarleiðis: 

Hlifðareinangrun .................. skv. 8 204 

Varnarsmáspenna .................. — S 205 

Aðskildar straumrásir .............. — S 206 

Varnarráðstafanir með hlifðarleiði: 

Núllun .........002 000 skv. $ 207 

Hlifðarjarðtenging um sérskaut ...... — SS 208 
Varnarleiðiskerfi .................. — 8 209 

Bilunarspennu-rofvörn .............. — SS 210 

Lekastraums-rofvörn ............... — S 211 

a) Í lágspennuvirkjum og tækjum þar sem spenna til jarðar er hærri en 

65 V er skylt, að gera einhverja þá varnarráðstöfun, sem um getur 

i8 8 204--211, sjá þó lið b). 

Þegar um er að ræða stækkun eða breytingu virkja í húsrými 

(herbergi) þar sem varnarráðstöfunar hefur ekki verið krafizt áður, 

en er nú krafizt, skv. þessari grein, skal taka upp slíka varnarráð- 

stöfun fyrir alla lögnina í því húsrými.
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b) 

c) 

d) 

ey 

f) 

Sérstakra varnarráðstafana er ekki krafizt í eftirtöldum tilvikum: 

1. Í virkjum með allt að 65 V spennu til jarðar, nema þar sem skylt 

er að nota varnarsmáspennu eða gera aðrar jafntryggar ráðstafanir. 

Við ákveðnar aðstæður getur þó þurft að gera strangari kröfur og 
miða við 42 V eða 24 V spennu til jarðar. Þetta á einkum við þegar 
unnið er í litlu rými og snertiflötur líkamans við umhverfið getur 
m. a. þess vegna orðið sérstaklega stór. Sjá einnig 8 8 275 i), 278, 
279 c) og d) og $ 338. 

2, Í virkjum með allt að 250 V spennu til jarðar, fyrir raforkumæla 

i neyzluveitum svo og rofaklukkur og liða, sem sett eru við hlið 
slíkra mæla. Hið sama gildir um inntakskassa, sbr. þó $ 310 f), 

4. og 8. 

3. Í þurru íbúðarhúsnæði og á öðrum sambærilegum stöðum, þar 

sem gólf er einangrað og hætta á samtímasnertingu á berum 

málmhluta tækis og jarðtengdum hlut er óveruleg. 

Hætta á samtíma snertingu á berum málmhluta tækis og miðstöðvar- 
ofni, telst óveruleg á slíkum stöðum, ef miðstöðvarofninn er þannig 
gerður og þannig fyrir komið, með þannig hlífum, að örðugt sé að 
ná á honum handfestu og pípulagnir að honum huldar. 

Húsnæði telst sambærilegt íbúðarhúsnæði, ef stærð þess, gerð og 
notkun er líkt og í íbúðarherbergjum t. d. skrifstofur í íbúðarhúsi, 
viðtalsherbergi eða fundarherbergi. 

Í eldhúsum þar sem vatnslögn og aðrir jarðtengdir hlutir eru fyrir 
hendi og á svipuðum stöðum, telst hætta á samtíma snertingu þessara 
hluta og umgerðar raftækja veruleg. 

Trégólf eða dúklagt gólf í þurru húsnæði er að jafnaði talið einangr- 
andi. Leiki vafi á hvort gólf sé einangrandi, ber að mæla einangrunar- 
viðnám þess sbr. 8 253. 

Virkni varnarráðstafana skal tryggð með traustri gerð, réttum teng- 

ingum og prófunum samkvæmt $ 231, svo og skynsamlegri notkun. 

Prófanir skulu fólgnar í nákvæmri athugun á þeim hlutum virkjanna, 
sem máli skipta í þessu sambandi svo og mælingum, sem sanna 
að varnarráðstafanir séu virkar og fullnægi þeim öryggiskröfum, sem 
gerðar eru. 

Tryggja skal gott leiðið samband leiðinna hluta utan straumrása 

raftækis, við tengiklemmu hlífðarleiðis og hlifðarleiðinn, ef mögulegt 
er að snerta þá og þeir geta orðið spennuhafa við bilun. 

Tengla með hlifðarsnertu (jarðtengisnertu) má hvergi setja, án þess 

að tengja við þá hlifðartaug viðkomandi greinar. 

Tengla án hlífðarsnertu, aðra en tengla fyrir smáspennu og tengla í 

eftirvafsrás einangrunarspennis (aðskildar straumrásir), má ekki hafa 

í sama he.bergi og tengla með hlifðarsnertu eða jarðtengd tæki.
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Í þessu tilliti má skoða það sem sérherbergi, ef föst heil skilrúm eða 
milligerðir, a. m. k. 2 m há, eru notuð til þess að hólfa í sundur stórt 
húsnæði, þannig að hólfin séu sambærileg við herbergi. 

Í rakvélatengli fyrir baðherbergi eru aðskildar straumrásir, og er því 
leyfilegt að hafa slíkan tengil og tengil með hlífðrsnertu saman í 
baðherbergi sbr. 8 338. 

8) Koma skal í veg fyrir að mismunandi snertispennuvarnir hafi óhag- 
stæð áhrif hver á aðra, (Sk 203— ). 

h) Í neyzluveitum skal hlifðartaug vera tvílit, græn/gul. Sama gildir um 
núlltaug. Aðrar taugar má alls ekki auðkenna með græn/gulum lit. 

1. Á teinum í rofa- og greinitöflum og straumteinum (t. d. fyrir 

krana) má sleppa græn/gulu merkingunni, ef hlífðartaugin eða 

tengibúnaður hennar er auðkenndur, t. d. með gerð sinni eða 

merkingu. 

2. Litamerkingunni má sleppa, þegar umgerð eða hluti tækis eða 

virkis er notaður sem hlífðarleiðir. 

i) Hlifðarleiðir skal vera vandlega lagður og tengdur við rétta tengi- 
klemmu merkta með =, skv. kröfum raffangaprófunarinnar eða 
skv. lið h) hér að ofan. Skylt er að prófa skv. $ 231, að vixlun hlifðar- 

leiðis og fasaleiðis hafi ekki átt sér stað. 

j) Í lausataugum að neyzlutækjum, færanlegum töflum og þess konar, 

skal hlífðartaug vera innan sömu kápu og fasataugar, merkt græn/ 
gulum lit og má hún ekki vera straumflytjandi. 

Slíkri sérstakri hlifðartaug má sleppa í herbergjum, þar sem varnar- 

ráðstöfunar er ekki krafizt og ekki notuð, ef lausataugar eru tengdar 
fastri tengingu (án tengla), beint við bæði raflögn og tæki, sjá 
einnig 8 204 c). 

k) Byggingarhluta tækja eða virkja má því aðeins nota sem hluta af 
hlifðarleiðisrás, að leiðni hans samsvari a. m. k. leiðni þess hlifðar- 

leiðis, sem reglur mæla fyrir um. Burðarvíra, stög og þess konar, má 

ekki nota sem hlifðarleiði, 

Ekki er leyfð svo nefnd raðtenging á vélarömmum, umgerðum tækja 
eða þess háttar, sem eru ekki í öruggu vel leiðnu sambandi. Slíkt 
samband má tryggja með því að samskeyti séu t. d. soðin eða skrúfuð, 
með tenntum skífum á milli hlutanna. 

Hreyfla, lampa o. fl. á sömu vinnuvél má því aðeins jarðtengja með 
sameiginlegri hlifðartaug, sem tengd er við ramma vélarinnar, að 
Öruggt leiðið samband sé fyrir hendi, og hlifðartaugin losni ekki 
frá, þó að einhver hinna jarðtengdu hluta séu teknir úr vélinni. 

D Ekki má gera varnarráðstafanir gegn of hárri snertispennu óvirkar, 
t. d. með framlengingu aðtaugar með hlifðarleiði, með annarri taug 
án hlífðarleiðis, eða með því að nota taugartengil án jarðtengibúnaðar
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í slíku tilviki. Ekki má heldur sniðganga varnarráðstafanir á þeim 

stöðum, þar sem þeirra er krafizt, t. d. á þann hátt, að tæki, sem 

notuð eru þar séu tengd við tengla án hlifðarsnertu, í öðrum 

herbergjum. 

$S 204 Hlífðareinangrun 

Hlifðareinangrun er í því fólgin að einangra viðkomandi tæki eða virki 

aukalega, eða einangra frá jörðu þann stað (staðareinangrun), sem ver- 

ið er á. 

Með hlifðareinangrun (aukaeinangrun eða styrktri einangrun) er leitazt 

við að koma í veg fyrir brúun á of hárri snertispennu til jarðtengdra 

hluta eða til þess staðar, sem verið er á. 

Þegar um er að velja annars vegar að einangra tækið eða virkið og hins 

vegar staðinn, ber að velja fyrri kostinn. 

a) Þegar um hlífðareinangrun tækja er að ræða, skulu allir berir leiðnir 

hlutar tækisins, sem orðið geta spennuhafa í bilunartilviki, vera 

klæddir öruggri, varanlegri kápu eða umgerð úr einangrandi efni 

eða að öðrum kosti vera Örugglega einangraðir frá innri hlutum 

tækisins, sem geta orðið spennuhafa. 

Hlífðareinangrun er talin fullgóð, ef viðkomandi tæki hafa lokaða, 
trygga eiangrandi hulu, ef einangrandi millistykki er komið fyrir á 
drifi, öxlum, stöngum o. s. frv. og þau eru viðurkennd sem slík af 
Rafmagnseftirliti ríkisins, og notuð við aðstæður sem viðurkenningar- 
skilyrðin eru bundin við. Ytri hula (kápa) plaststrengja er talin 

fullnægja skilyrðum um hlífðareinangrun (CEE 13). 

Lakk- eða smeltihúð (emalje) er ekki talin nægileg snertivörn Í 

þessu sambandi. Sama máli gegnir um ávaf úr lérefti, trefjaefnum 

eða öðrum vefnaði, enda þótt það hafi hlotið viðurkenningu Raf- 

magnseftirlits ríkisins til annarra nota. 

Neyzlutæki með hlífðareinangrun eru merkt þessu tákni: =) 

b) Tæki með hlífðareinangrun má ekki hafa tengiklemmu eða -skrúfu 

fyrir hlifðartaug. 

c) Fasttengd aðtaug tækis með hlifðareinangrun skal vera án hlifðar- 

taugar, en tengilkvislin skal geta gengið í jarðtengdan tengil. 

d) Staðareinangrun sem varnarráðstöfun gegn of hárri snertispennu er 

aðeins leyfð í sambandi við staðbundin tæki og virkjahluta. Þegar 

þessi aðferð er notuð, skal gólf, svo og leiðnir hlutar, sem hafa 

samband við jörð og eru innan seilingar frá hinu staðbundna tæki 

eða virki, vera klæddir eða varðir traustu einangrandi efni, þannig 

að ekki sé hægt að ná til tækisins eða virkisins nema frá stað, sem 

er fullkomlega einangraður frá jörðu. Staðareinangrunarhlifar skulu 

vera varanlega festar. 

Ef tvö eða fleiri fasttengd tæki eða virki eru þannig staðsett á hinum 

einangraða stað eða innan seilingar frá honum, að samtíma snerting 

þeirra sé möguleg, skulu berir leiðnir hlutar þeirra utan straumrása 

tengdir saman. 

B 68
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$S 205 Varnar-smáspenna 

Með varnar-smáspennu er leitazt við að koma í veg fyrir, að of há snerti- 
spenna geti myndast. 

Þar sem varnar-smáspenna er viðhöfð, skal eftirtöldum skilyrðum full- 
nægt: 

a) Málspenna straumrása má ekki vera hærri en 42 V. 

b) Ekki má jarðtengja straumrás fyrir varnar-smáspennu. 

c) Straumrás með varnar-smáspennu má ekki vera í leiðnu sambandi við 
virki með hærri spennu. 

d) Varnar-smáspennu má afla á eftirfarandi hátt: 

1. Frá bjölluspenni eða öðrum hlifðarspenni, skv. $ 254 f). 
2. Frá hreyfilrafala með aðskildum vöfum, skv. $ 252 9). 
3. Frá rafgeymum eða rafhlöðum. 

e) Raflagnaefni fyrir varnar-smáspennu skal vera einangrað fyrir a. m. k. 
250 V spennu. Undanþegin þessu ákvæði eru leikföng og fjarskipta- 
tæki. 

Í) Tengilkvíslar fyrir smáspennuvirki mega ekki geta gengið í tengla 
með hærri spennu, t. d. 220 V. 

g) Tæki, sem tengja skal við smáspennustraumrás, mega ekki hafa jarð- 
tengiskrúfu eða -klemmu. 

h) Verndun raftauga á smáspennuhlið gegn ofhitun, skal vera í samræmi 
við 8 302, ef skammhlaupsstraumur getur náð skaðlegu gildi. 

S 206 Aðskildar straumrásir 

Með varnarráðstöfuninni „aðskildar straumrásir“ er straumrás eins 
neyzlutækis aðskilin frá straumrás veitukerfisins, með einangrunar- 
spenni eða hreyfilrafala, 

Með aðskildum straumrásum er leitast við að koma í veg fyrir myndun 
snertispennu (á eftirvafshlið) frá veitukerfinu, milli leiðandi hluta utan 
straumrásar rafmagnstækis og jarðar, þótt einangrunarbilun (jarðhlaup) 
verði í tækinu. 

Þessi varnarráðstöfun er því aðeins virk að ekki verði jarðhlaup í eftir- 
vafsrás, t. d. vegna bilunar á leiðslum eða vegna jarðhlaups í tengibúnaði 
með málmumserð (Sk 206— 1). 

a) Aðskildar straumrásir má aðeins nota sem varnaraðgerð í sambandi 
við lágspennukerfi. Málspenna eftirvafsrásar einangrunarspennis eða 
hreyfilrafals má ekki vera hærri en 250 V, ef um einfasa tæki er að 
ræða, og ekki hærri en 380 V ef um þrifasa tæki er að ræða. Mál- 
spenna forvafsrásar einangrunarspennis má ekki vera lægri en mál- 
spenna eftirvafsrásar.
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b) 

c) 

d) 

e) 

Ð 

o 
o 

Ekki má tengja nema eitt tæki við hvern einangrunarspenni eða 

hreyfilrafal. Málstraumur þess tækis má ekki vera hærri en 16 A. 

Ekki má nota aðra einangrunarspenna né hreyfilrafala en þá, er 

hlotið hafa viðurkenningu Rafmagnseftirlits ríkisins. 

Eftirvafsrás einangrunarspennis eða hreyfilrafals má ekki vera jarð- 

tengd og ekki vera í leiðnu sambandi við aðra virkjahluta. 

Leiðin umgerð staðbundins einangrunarspennis eða hreyfilrafala skal 

vera með tengiklemmu, sem hlifðarleiðir skal tengdur við. 

Færanlegur einangrunarspennir skal vera með hlifðareinangrun, sbr. 

$ 204. Tenging við eftirvafsrás hans skal gerð um tengil, án hlifðar- 

snertu, festan á spenninn (Sk 206— ). 

Þar sem sérstök hætta er á ferðum, t. d. við vinnu á stálgrindum, í 

málmgeymum, stálskipum, kötlum og þess háttar, skal tengja saman 

tækið sem unnið er með og þann stað, sem verið er í snertingu við, 

með sýnilegum samtengivír, jafngildum aðtaugum tækisins. Ef unnið 

er í katli eða geymi skal einangrunarspennir eða hreyfilrafali vera 

utan ketilsins. 

S 207 Núllun 

Núllun er fólgin í þvi að tengja alla leiðandi virkjahluta utan straum- 

rása, sem verja skal, við sérstaka hlifðartaug, sem hefur samband við 

núlltaugina (hina jarðtengdu rekstrartaug). 

Með núllun er leitazt við að koma í veg fyrir, að of há snertispenna á 
hlutum utan straumrása geti haldizt við svo lengi, að hætta stafi af. 

a) 

b) 

Núllun er aðeins hægt að framkvæma í kerfum með beint jarðtengda 

rekstrartaug, slík taug getur verið miðtaug, t. d. í 380/220 V — eða 

220/127 V „ kerfi, eða önnur rekstrartaug einfasa kerfis. 

Í einstökum tilvikum getur verið um að ræða þrífasa kerfi með allt 

að 3x220 V spennu án stjörnupunkts, þar sem ein fasataug er jarð- 

tengd í rekstri og notuð sem hlífðartaug. Fyrir slíka fasataug gilda 

liðir 1) og m) og að öðru leyti gilda reglur þessarar greinar ($ 207) 

um slík kerfi. 

Núllun má ekki beita, nema neðantöldum skilyrðum sé fullnægt. 

Gildleiki (leiðni) tauga milli straumgjafa (rafals eða spennis) og 

hvaða staðar sem vera skal í straumrás viðkomandi lágspennudreifi- 
kerfis og þeirra neyzluveitna, sem við það eru tengdar, skal vera 

nægilegur til þess, að við fullkomið skammhlaup frá spennuhafa leiði 

(fasataug) til núlltaugar, verði skammhlaupsstraumurinn eigi minni 

en rofstraumur, Í,, næstu yfirstraumsvarnar á undan skammhlaups- 

stað. 

Nr. 264.
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Skilyrði D)-liðs má einnig uppfylla með því, að setja innstig- 
minnkandi vör á heppilegum stöðum, er út í dreifikerfið kemur. 

Spenna með Y,-tengingu henta yfirleitt ekki til notkunar í kerfum 
með núllun, vegna takmörkunar á skammhlaupsstraumi, er slík 
tenging orsakar. 

Tafla 207—2. Hlutfall milli rofstraums og málstraumsyfirstraums- 
varnar, margföldunarstuðllinn k. 

  

Gerð yfirstraumsvarnar 

Í neyzluveitum 

Stuðullinn k 

1, =k-1Í 
n 

| í jarðstrengs- og loftlínu- 
! kerfum að meðtöldu inn- 

taki og stofni 
  

  

  
| Fljót | Treg 

| til | frá 
LSOA |ó3A 

Bræðivör (85 | 35 

Varnarrofi með skammhlaups- | 

útleysingu með stuttri töf NN 

| 
Sjálfvirkt var gerð L (tregt) | Í 35 

| 

Sjálfvirkt var, gerð H (fljótt) 2,5 

  

2,5 

  

| 
| í 
| { | 
| | 

{ 
| | 

| 

1) Ath. Hér er rofstraumur reiknaður 25% hærri en skammhlaupsvörnin 
er stillt á. 

c) Nota má sérstakan útleysibúnað í stað vara, enda sé útleysing 
, 

háð straumi í núllleiði eða mismunarstraumi fasatauga. 

Hér er átt við svonefnda núllstraumsrofa, sem rjúfa straumrásina 
við skammhlaupsstraum í núlltauginni eða mismunarstraum fasa- 
tauganna, með tilliti til minnsta skammhlaupsstraums, sem orðið 
getur í núlltauginni og stuðulsins k. Útleysingu rofans má þá stilla 
þannig, að minnsti skammhlaupsstraumur í núlltaug sé 2,5 sinnum 
ástillta gildið eða á minnsta skammhlaupsstraum og Í hæsta lagi 
30 s. útleysitíma. 

d) Ekki má beita núllun sem snertispennuvörn í lágspennudreifikerfi 
ef ekki er hægt að fullnægja ákvæðunum í staflið b) í hluta kerfisins. 

e) Í neyrluveitum má beita núllun sem snertispennuvörn, jafnvel þó að 
ákvæðum í staflið b) sé ekki fullnægt í veitunni, ef vakað er yfir 
spennu núllleiðis til jarðar með varnarrofa, t. d. bilunarspennurofa, 
er rýfur allar straumfara taugar (einnig núlltaug) samtímis, eða á 
annan jafntryggan hátt. Hlifðarleiðar verða þá að tengjast við núll- 
taug fyrir innan bilunarspennurofann (Sk 207— |).
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f) Gildleiki núlltaugar má ekki vera minni en gildleiki fasatauga til og 

með 16 mm? fyrir lagnir í pípum og strengjum en til og með 50 mm? 

í loftlinum, en úr því má gildleiki núlltaugar, miðað við gildleika 

fasatauga ekki vera minni en skráð er í eftirfarandi töflu: 

Tafla 207—3. Lágmarksgildleiki núlltaugar, miðað við gildleika fasa- 

tauga úr sama efni. 

  

  

  
  

Núlltaug 

Fasataug | í pípu | 
| eða streng Í loftlínu 

mm? | mm? mm? 

25 16 25 
35 | 16 35 
50 | 25 50 
10 | 35 | ''50 
95 | 50 50 

1920 | 10 10 
150 | 10 | 70 
185 95 95 
240 120 120 

| 300 150 150 
| 400 185 185 
  

Þar sem sama álag er á núlltaug og fasataug (straumrás: fasataug og núll- 

taug), skal núlltaug að sjálfsögðu vera jafngild fasataug. 

g) Núlltaug lágspennudreifikerfis skal jarðtengja nálægt straumgjafa 

(rafala eða spenni). Í loftlinukerfum skal auk þess jarðtengja núll- 

taug með eigi lengra bili en 500 m, ennfremur á línuenda og í endum 

hliðargreina, sem eru lengri en 200 m. Í jarðstrengskerfum, sem hafa 

einangrandi kápu utan yfir málmkápu, sem notuð er sem núlltaug, 

skal einnig jarðtengja núlltaugina á allmörgum stöðum í kerfinu. 

Jarðskautsviðnám allra rekstrarjarðtenginga í heild má ekki vera 

meira en 2 Q. 

Viðnám skauts eða skauta í námunda við straumgjafa má ekki vera 

meira en 5 Q. Sama gildir einnig um viðnám skauts eða skauta á 

sviði yztu 200 m hverrar álmu kerfisins. Í einfasa tveggja vira loft- 

línu á tréstaurum eða einangrandi staurum, sem er eingöngu notuð 

fyrir götulýsingu, þarf þó ekki að jarðtengja núlltaugina. 

Jarðskautstaug núlltaugar í dreifikerfi skal ekki vera grennri en 16 

mm? þegar um eirtaugar er að ræða, en ef notaður er borði úr zink- 

húðuðu stáli, skal hann vera minnst 100 mm? gildur og minnst 3 mm 

að þvkkt. 

Einangruð eirtaug lögð í jörð má hafa sama gildleika og hafður er 

ofanjarðar. Um berar taugar lagðar í jörð fer eftir % 242.
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h) Þar sem góð jarðskaut eru á svæði dreifikerfisins, svo sem samfellt 
leiðið vatnspipukerfi, skal tengja núlltaug við það á eins mörgum 
stöðum og kostur er, við aðalæðar eða inntaksæðar húsa. Jarðskauts- 
taug sú, er bindur saman núlltaug og vatnspípur, má ekki vera grennri 
en viðkomandi núlltaug. Hún þarf þó ekki að vera gildari en 50 mm? 
Cu eða 100 mm? zinkhúðaður stálborði, minnst 3 mm Þykkur. 

Tilgangurinn með því að tengja á mörgum stöðum núlltaug við 
vatnspípukerfið er fyrst og fremst sá, að jafnvel þó að núlltaug 
slitni eða losni í tengingu á einum stað, hafi hún samt sem áður 
leiðið samband í gegnum það. Er með þessu einnig stefnt að því, 
að ekkert jarðsicut sé án leiðins sambands við núlltaugina. 

i) Í núlluðum kerfum má ekki viðhafa hlifðarjarðtengingu um sérskaut, 
án þess að skautið sé tengt við núlltaugina, nema í neyzluveitum, þar 
sem ákvæðum $ 208 b) (hringviðnámskröfu o. s. frv.) er fullnægt. 
Undanþegin eru einnig virki í spennistöðvum, þar sem jarðtengingar- 
skyldir hlutar lágspennuvirkja eru tengdir við hlifðarskaut háspennu- 
hliðar og miðpunktur lágspennukerfisins tengdur við aðskilið jarð- 
skaut, sbr. 8 224 d). 

Undanþágan er vegna þess að í þeim tilvikum, sem um getur Í 
S 224 d) er nauðsynlegt að aðskilja hlifðarjarðtengingu frá rekstrar- 
jarðtengingu og þar með núlltaug til varnar gegn slysum við jarð- 
hlaup í háspennukerfinu. Þessi tilhögun felur í sér minni hættu en 
tenging hlífðartauga við rekstrarskautið hefði. 

D Í núlluðum kerfum og virkjum má ekki nota bilunarpennu-rofvörn 
án þess að hlífðarleiðir sé tengdur við núllleiði, nema því aðeins að 
hlífðarleiðir og hið varða tæki hafi meira viðnám til jarðar en 5 Q. 

k) Í núlluðum greinum skal lögð sérstök hlifðartaug, sem tengja skal við 
hlífðartein viðkomandi töflu. Um lagningu hlífðartauga gilda sömu 
reglur og fyrir lagningu núlltauga, sjá lið m). 

Sérstakri hlífðartaug má sleppa í grein fyrir þrífasa rafskautspott, 
enda sé núlltaugin jafngild fasataugum. 

Hlifðartaugin, sem merkt skal græn/gulum lit, sbr. $ 203, má ekki 
vera tengd núlltauginni eftir að hún greinist frá henni. 

Hlifðartaugar má ekki tengja við sama tein og miðtaugar, heldur 
skulu þær tengjast við sérstakan hlifðartein í töflu. Núlltaug (miðtaug 
sem jafnframt er hlífðarleiðir) skal tengja við hlifðartein (Sk 907—). 

1) Leggja skal sérstaka hlifðartaug í stofnum og kvíslum, sem eru minni 
en 10 mm? að gildleika. 

Í kvíslum íbúðarhúsveitna skal þó ætið lögð sérstök hlifðartaug. 

Í neyzluveitu þar sem leyft er að sleppa sérstakri hlífðartaug sam- 
kvæmt ofanrituðu, skal tengja núlltaugar við hlifðartein í viðkomandi 
töflu. (Núlltaug er hlifðartaug, þótt hún sé jafnframt straumhafa, t. d. 
milli aðaltöflu og greinitöflu).
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m) Í neyzluveitum skal núlltaug einangruð og lögð á sama hátt og fasa- 

n) 

o) 

p) 

a) 

taugar. Í pípulögnum skal núlltaug lögð í sömu pípu og fasataugar, í 

strenglögnum undir sömu kápu og þær. Núlltaug skal vera merkt 

græn /gulum lit, en miðtaug (þegar hlífðarhlutverkið er ekki fólgið í 

tauginni) skal vera merkt ljósbláum lit. 

Þegar leggja þarf núlltaug eða hlífðartaug eftir á í neyzluveitu vegna 

breytinga á spennukerfi, t. d. úr 3x220 V í 380/220 V, má víkja frá 

ákvæðinu um sameiginlega pipu eða kápu yfir taugunum, ef erfitt 

er að uppfylla það. Ákvæði þessa liðar og k)-liðar um einangrun. 

vandaða lagningu og merkingu skulu þó uppfyllt. 

Gæta ber þess að núlltaug eða hlífðartaug sé þá lögð fast við hlið 
viðkomandi strengs eða pípu, ef mögulegt er, einkum ef höfuðtaugar 

lagnarinnar eru innan stálskerms eða stálpípu. 

Í loftlínukerfum skal núlitaug lögð fyrir ofan fasataugarnar. Þetta 

ákvæði tekur ekki til stækkunar eða aukningar á eldri loftlinukerf- 

um, þar sem núlltaug er neðan við fastaugarnar. 

Yfirstraumsvarbúnaður má ekki vera í núlltaug. Núlltaug má ekki 

vera hægt að rjúfa eina sér. Rofi sem rýfur núlltaug skal vera þannig 

að hann rjúfi allar spennuhafa taugar á undan, en tengi þær seinna 

en núlltaug. Sé um að ræða rofa með snöggum inn- og útslætti nægir 

samtíma rof og tenging núll- og fasatauga. 

Núlltaug í stofni eða kvísl skal tengja við hlífðartein í greinitöflu án 

þess að hún fari um mæli. 

Skylt er að prófa virkni núllunarinnar, skv. $ 251, áður en virki er 

tekið í notkun. 

S 208 Hlifðarjarðtenging um sérskaut 

Hlifðarjarðtenging er fólgin í því að tengja allar hlífðartaugar þeirra 

virkjahluta, sem verja skal við sérjarðskaut. 

Með hlífðarjarðtengingu um sérskaut er leitazt við að koma í veg fyrir, 

að snertispenna geti farið yfir leyfileg mörk og að of há snertispenna 

geti legið svo lengi á leiðnum virkjahlutum utan straumrása, að hætta 

stafi af. 

A. m. k. öðru hvoru skilyrði, a) eða b), hér að neðan og auk þess öllum 

öðrum ákvæðum þessarar greinar skal fullnægt eftir því sem við á. 

a) Jarðskautsviðnám (R,) hlífðarjarðtengingar má ekki vera meira en: 

65 V 

R, = ——-, þar sem 

T, 
65 V = hæsta leyfilega snertispenna. 

I. = 1 - k = rofstraumur hlutaðeigandi greinivars, sbr. töflu 207—2. 

Nr. 264.
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Þetta á við þar sem reiknað er með að jarðvegurinn flytji jarð- 
hlaupsstrauminn til baka til spennistöðvar, en ekki er samhangandi 
leiðið málmsamband milli neyzluveituskauts og jarðskauts í spenni- 
stöð, t. d. eftir vatnspipukerfi, málmkápu jarðstrengja, eða annað 
Jafntryggt samband (Sk 208— 1). 

Þ) Viðnám hringrásar (R,,) frá hugsanlegum bilunarstað yfir hlifðar- 
skaut og rekstrarskaut í gegnum raf- eða spennistöð og raftaugar til 
baka að bilunarstað, má ekki fara fram úr: 

U; 
R,, = -——, þar sem 

1, 

R,, = hringrásarviðnám 

U, = spenna til jarðar 

I, = rofstraumur hlutaðeigandi greinivars, sbr. töflu 207—2. 

Þetta á við í kerfum, þar sem miðpunktur eða beint jarðtengd 
rekstrartaug og hlífðartaugar neyzluveitunnar, tengjast við sam- 
hangandi leiðið vatnsveitukerfi. 

Í slíkum kerfum með jarðtengdri rekstrartaug (miðpunkti eða fasa- 
leiði) skal tengja hana svo víða sem hægt er við aðalæðar eða 
heimæðar vatnsveitukerfisins. 

Í stað vatnspípukerfis eða ásamt því, má einnig nota málmkápur 
strengja dreifikerfisins, enda sé flutningsgeta þeirra nægileg. 

Þar sem um bæði samhangandi vatnsveitukerfi úr málmi og jarð- 
strengskerfi er að ræða, skal málmkápa strengjanna tengd við 
vatnsveitukerfið í hverri neyzluveitu (Sk 208— ). 

c) Gildleiki hlifðartaugar má ekki vera minni en gildleiki straumhafa 
tauga í viðkomandi grein upp í 16 mm?, en úr því má gildleiki hlifðar- 
taugar, miðað við gildleika straumhafa tauga ekki vera minni en 
skráð er í töflu 208—1. Sé hlifðartaug lögð utaná og óvarin fyrir 
áverkum, má gildleiki hennar þó ekki vera minni en 6 mm?. Gild- 
leiki jarðskautstaugar má ekki vera minni en gildleiki hlífðartaugar 
þeirrar hlutaðeigandi greinar, sem hefur stærsta yfirstraumsvörn, sbr. 
einnig $ 242. 

Tafla 208—1. Lágmarksgildleiki hlífðartauga, miðað við gildleika 
straumhafa tauga. 

  

  
  

Straumhafa taug ........ 25 35 50 70 95 120 150 185 mm? 

Hlífðartaug ............ 16 16 25 35 50 70 70 70 mm? 

d) Miðleiðar í neyzluveitum skulu hafa fullnægjandi hlifar og einangrun 
á sama hátt og fasataugar.
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e) Jarðskautstaugar fyrir rekstrarjarðtengingu skulu innan seilingar- 
sviðsins hafa hlíf til varnar gegn óviljasnertingu. 

Fyrir slíka jarðskautstaug á tréstaur eða byggingu, nægir trélisti 
upp í 2,5 m hæð sem hlíf. Á stálstaurum eða steyptum staurum þarf 
slík jarðtengitaug að vera einangruð. 

Sé notaður heitzinkaður stálborði að rekstrarjarðskauti, nægir 100 
mm? gildleiki. Þykkt borðans má ekki vera minni en 3 mm. 

f) Um frágang jarðskauts og jarðskautstauga fyrir hlifðarjarðtengingu, 

sjá 8 8 241 og 242. 

g) Skylt er að prófa virkni hlifðarjarðtengingar samkv. $ 251, áður en 

virki er tekið í notkun. 

S 209 Varnarleiðiskerfi 

Varnarleiðiskerfi er fólgið í að tengja saman með hlífðarleiði alla bera 

leiðna hluti, utan straumrása í tækjum sem verja á, og leiðna byggingar- 

hluta, pípulagnir o. þ. h., sem náð verður til, og tengja að auki þessa 

hluta við jarðskaut. 

Með varnarleiðiskerfi er leitazt við að koma í veg fyrir of háa snerti- 

spennu. 

a) Notkun varnarleiðiskerfis er bundin við veitur af takmarkaðri stærð, 

þ. e. ekki stærri en svo að yfirsýn sé nægileg fyrir gæzlu þeirra. 

Gæta ber kerfisins gaumgæfilega af hæfu starfsliði og bæta úr ein- 

angrunarbilun eins fljótt og auðið er, eftir að aðvörunarmerki hefur 

komið um einpóla einangrunarbilun í kerfinu. 

Slíkar veitur geta t. d. verið fyrir verksmiðjur eða eiginnotkun raf- 
orkuvera, með eigin rafstöð eða spenni með aðskildum vöfum, 
t. d. þegar miklu máli skiptir að bilun í tæki valdi ekki rekstrar- 
stöðvun þegar í stað. 

b) Rafmagnskerfið (rekstrarstraumrásir) má hvergi vera jarðtengt, sbr. 

$ 223 nema yfir yfirspennuvar eða neistabil (opin jarðtenging). Þó 
má tengja mælitæki eða liða með háu viðnámi (minnst 15 kQ) milli 

leiðis og jarðar, sem sýna ef einangrunarviðnám fellur undir leyfileg 

mörk. 

c) Allir leiðnir virkjahlutar, sem verja á, svo og byggingarhlutar, pípur 

og góð jarðskaut, sem hægt er að snerta, skulu hafa tryggt leiðið 

samband við hlífðarleiðinn, sbr. einnig $ 203 k). 

d) Til þess að geta fylgzt með, hvort einangrunarviðnám kerfisins minnk- 

ar niður fyrir leyfilegt mark, skal aðvörunarkerfi vera fyrir hendi, 

ljós- eða hljóðmerki. Það skal einnig sýna ef yfirspennuvar eða 

neistabil hefur verkað. 

B 69
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e) Heildarviðnám varnarleiðiskerfisins til jarðar má ekki vera hærra en 
20 Q. Sé ekki unnt að ná þessu viðnámi með viðbótarjarðskautum, 

verður að vaka yfir spennu varnarleiðisins til jarðar, með liðum 

sem rjúfa kerfið frá án tafar, ef spennan fer yfir 65 V. 

f) Hlífðartaug skal annað hvort lögð sem einangruð taug, græn/gul að 

lit, innan sömu kápu og fasataugar, eða sem sérstök taug. 

g) Um gildleika hlifðartauga sjá töflu 208—3. Um tengingar hlifðar- 

tauga og jarðskaut gilda ákvæði $ $ 241 og 242. 

$ 210 Bilunarspennu-rofvörn 

Bilunarspennu-rofvörn byggist á því að bilunarspennurofi rýfur, ef of 

há snertispenna myndast milli leiðandi virkjahluta utan straumrása og 

hjálparskauts rofans. Spennuspóla varnarrofans vakir yfir spennunum 

milli tækis eða virkis, er verja skal, og jarðskauts. 

Með notkun bilunarspennurofa er leitazt við að koma í veg fyrir, að of 

há snertispenna geti varað svo lengi á leiðandi virkjahlutum utan straum- 

rása, að hætta stafi af. 

a) Rofinn skal vera viðurkenndur af Rafmagnseftirliti ríkisins. Í bilunar- 

tilviki skal hann rjúfa samtímis allar straumfara taugar (einnig mið- 

taug eða núlltaug) að hinu varða tæki eða virki innan 0,2 sek. 

b) Spennuspóla rofans skal tengd eins og voltmælir, þannig að hún 

vaki yfir, að spenna á milli hlutaðeigandi tækis eða virkis, sem verja 

skal og hjálparjarðskautsins, fari ekki yfir leyfilegt mark. 

c) Jarðskautstaug frá tengiklemmu spennuspólu rofans skal lögð ein sér, 

einangruð og tryggilega varin alla leið að jarðskauti hans. 

Jarðskautstaug að hjálparskauti rofans má ekki fá leiðandi snertingu 
við virkjahluta sem verja skal, né heldur við málmhluti, sem geta 

verið í leiðnu sambandi við það, sem varið er með rofanum. Þá 
gæti spennuspóla rofans brúazt og orðið óvirk. 

Liggi jarðskautstaug utanhúss að hjálparskauti má gildleiki hennar 

vera minnstur skv. $ 242 Þ). Gildleiki jarðskautstaugar innanhúss 

má vera samkvæmt því er sagt er um hlífðartaug, sbr. lið d). 

d) Hlífðartaug frá hinu varða tæki eða virki skal vera einangruð og 

varin áverkum alla leið frá tæki til varnarrofa og má ekki vera í 

leiðnu sambandi við bera hluta neinna tækja eða virkja, sem eru 

ekki varin af rofanum. 

Ekki eru gerðar aðrar kröfur um gildleika hlifðartauga en þær, sem 
leiða af kröfum um vörn gegn áverkahættu. Er því t. d. 2,5 mm? 
einangruð taug Í pípu þá venjulega fullnægjandi, en sé um einnar 
taugar streng að ræða sem lagður er utan á skal hann vera a. m. k. 

6 mm? að gildleika.
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e) Ef fleiri en eitt tæki eða virki er varið af einum og sama bilunar- 
spennurofa, og eitt af þessum tækjum hefur jarðsamband, sem sam- 

bærilegt er við hlifðarjarðtengingu um sérskaut, þá verður hver hlifð- 
artaug að hafa a. m. k. helmings gildleika á við fasataugar þess tækis, 
sem stærst var er fyrir. 

f) Hjálparjarðskaut varnarrofans skal vera sérskaut a. m. k. 10 m frá 
öðrum jarðskautum og vera utan við spennusvið þeirra. Vatnspipu- 
kerfi má því aðeins nota sem jarðskaut, að komið sé í veg fyrir brúun 

spennuspólunnar. 

Jarðtengingu sem tæki kunna að hafa vegna gerðar sinnar eða upp- 
setningar, verður að sjálfsögðu að gera óskaðlega. (T. d. með því 
að setja einangrandi bút í vatnsleiðslu að vatnshitara). 

g) Viðnám jarðskauts til jarðar má ekki vera hærra en 200 Q, nema 

leyfi Rafmagnseftirlits ríkisins komi til hverju sinni. 

Þar sem ekki eru gerðar meiri kröfur um viðnám hjálparskautsins, 
er óhætt að slá nokkuð af þeim kröfum um gerð jarðskauts, sem 
gerðar eru í $ 242. Zinkhúðað stafskaut eða járnpípa má vera allt 
niður í %/“ að málstærð og rekin niður eigi grynnra en 1,5 m. 
Eirplata skal vera ekki minni en 50X50 cm?, og jarðskaut úr vir eða 
borða, þurfa ekki að vera nema 10 m að lengd, enda sé kröfum um 

s 
minnsta viðnám til jarðar í öllum tilvikum fullnægt. Að öðru leyti 
gilda ákvæðin í 8242. 

h) Sé tæki eða virki án nokkurrar jarðtengingar rekstrarstraumrásar 

tengt við jarðskaut, í því skyni að leiða burt afleiðslustrauma (á 
ýmsum tækjum, t. d. stórum hitatækjum, verður að leyfa stærri 

afleiðslustrauma en annars er leyft), verður að gæta þess að varnar- 

verkun bilunarspennurofans sé ekki rýrð með þvi. 

i) Skylt er að prófa virkni bilunarspennu-rofvarnar, skv. $ 251, áður en 

virki er tekið í notkun. 

$ 211 Lekastraums-rofvörn 

, 
Lekastraumsrofinn vakir yfir mismunarstraumnum í aðtaugum hinna 

vörðu tækja eða virkja og rýfur, ef lekastraumur (leyfilegur afleiðslu- 

straumur - bilunarstraumur) verður hærri en marklekastraumur rofans 

(Sk 211— |). 

Með notkun lekastraumsrofa er leitazt við að koma í veg fyrir, að of há 

snertispenna geti legið svo lengi á leiðnum virkjahlutum utan straumrása, 

að hætta stafi af. 

a) Lekastraumsrofi skal vera viðurkenndur af Rafmagnseftirliti ríkisins. 

Hann skal rjúfa samtímis allar straumfara taugar (einnig miðtaug 

eða jarðtengda fasataug) að hinu varða tæki eða virki innan 0,2 s 
í bilunartilviki. 

b) Berir leiðnir hlutar, utan straumrása hinna vörðu tækja eða virkja, 

skulu tengdir við jarðskaut, sem hvergi hefur leiðið samband við
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miðtaug eða jarðtengda rekstrartaug fyrir innan rofann. Jarðskauts- 

viðnám (R,) hins varða tækis má ekki vera meira en 

65 V 

F , 

1, 

Hér er 65 V hæsta leyfileg snertispenna, þegar um verndun manna 

er að ræða. 

({, = marklekastraumur lekastraumsrofans).   
n 

Eigi að vernda húsdýr þarf að miða við 24 V, sem hæstu snertispennu 

og skal þá miða jarðskautsviðnámið við þá tölu. 

Jarðskautsviðnám miðað við algengustu gildi marklekastraums og 
leyfilega snertispennu sýnir tafla 211— 1. 

Tafla 211—1. Hámarksgildi á viðnámi jarðskauts, (). 

  

Marklekastraumur liðans - 

Hæsta leyfða |- - 

| snertispenna | 24 v|800 80 48 24 80 
  

Mælt er með því að nota ekki lekastraumsrofa með hærri markleka- 
straum en nauðsynlegt er. 

Leyft er að nota einn eða fleiri lekastraumsrofa við sameiginlegt 

jarðskaut. 

Í slíku tilviki má jarðskautsviðnámið í mesta lagi verða 

65 V 

s- sl 

Þar sem SI, er samanlagður marklekastraumur varnarrofa þeirra, 

er vernda skulu tæki sem hafa hlifðartaug, er tengist við jarð- 

skautið. Stuðulinn s má finna í eftirfarandi töflu þar sem n er 

fjöldi rofanna. 

  

n 1 2 3—6 7—10 11 og 

þar yfir 
  

c) Í kerfi þar sem jafnframt lekastraums-rofvörn er beitt núllun, mega 

hlífðartaugar ekki vera tengdar við núlltaug, ef miða á við lægri 

snertispennu en 65 V, t. d. 24 V þegar verja á húsdýr. 

d) Ekki eru gerðar aðrar kröfur um gildleika hlífðartauga, en þær, sem 

krafan um vörn gegn áverkahættu og skammhlaupi hefur í för með 

sér. Sbr. $ 242 b). 

Þar sem straumtaugar og hlífðartaug eru innan sömu kápu, t. d. í 
pÍpum og strengjum, skal hlífðartaugin þannig vera jafngild straum- 
taugum fyrir gildleika allt að 2,5 mm?. Um gildleika hlífðartauga í 
lausataugum sjá $ 203 k).
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e) Um tengingu og gerð jarðskauta gilda reglur $ 241 og $ 242. 

f) Fyrir þann hluta neyzluveitu, sem ekki er varinn af lekastraums- 

rofum, skal beita annarri varnarráðstöfun gegn of hárri snerti- 
J 

spennu skv. $ 8 204—210, t. d. hlífðareingangrun. 

g) Skylt er að prófa virkni lekastraums-rofvarnar skv. 8 251, áður en 

virki er tekið í notkun. 

Eingangrun lágspennuvirkja 

S 231 Eingangrunarviðnám lágspennuvirkja 

Raforkuvirki skulu vera nægilega vel einangruð og hafa nægilegt ein- 

angrunarviðnám, miðað við þau skilyrði, sem þeim eru ætluð. 

a) Einangraðir straumfara leiðar lágspennuvirkis skulu vera tryggilega 

einangraðir hver frá öðrum, frá jörðu og frá hlifðartaug, þegar um 

slíka taug er að ræða. 

b) Á þurrum og rökum stöðum skal einangrunarviðnám í neyzluveitu 

milli tveggja yfirstraumsvarna í röð eða á eftir síðustu yfirstraums- 

vörn ekki vera minni en 1.000 Q fyrir hvert volt málspennu, þannig 

að lekastraumur fari aldrei fram úr í mA. Þar sem fjarlægð á milli 
yfirstraumsvarna eða lengd greinar eftir síðustu yfirstraumsvörn er 
meiri en 100 m, má þó lekastraumurinn við málspennu virkisins vera 

allt að 1 mA á hverjum byrjuðum 100 m kafla lagnarinnar, t. d. á 120 
m lögn fyrir 220 V málspennu, þá 2 mA eða 110 kQ) viðnám. 

Ef um fleri en eina spennu er að ræða í sama virki, á að reikna með 
spennunni í hverri straumrás fyrir sig. Í þrífasa 380/220 V kerfi 

með jarðtengdum miðpunkti, skal einangrunarviðnám á þurrum eða 

rökum stað vera: 

220.000 Q eða meira milli fasaleiðis og jarðar og milli miðleiðis og 

jarðar, 

380.000 Q eða meira milli tveggja fasatauga. 

c) Á hlautum stöðum og utan húss þarf einangrunarviðnám að vera 

minnst 50% af því, sem um getur í staflið b). 

Í loftlínum má einangrunarviðnám þó vera minna, og skal þá farið 
eftir aðstæðum hverju sinni, enda hafi lekastraumar ekki hættu í 

för með sér. 

Einangrunarmæling á umfangsmikilli jarðstrengslögn veitir ekki 

örugga hugmynd um einangrun hennar Í daglegum rekstri. Slík virki 

á í stað þess að spennuprófa. 

d) Einangrun í neyzluveitum skal prófa skv. $ 252.
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Jarðskaut og jarðskautstaugar 

S 241 Almenn ákvæði um jorðskaut og jarðtengingar 

a) Tegundir jarðskauta. 
Í jarðskaut má nota þar til gerðar plötur, borða, stafi, vir, pipur eða 
prófilstengur. Vatnsveitukerfi eru einnig notuð sem jarðskaut, þar 
sem því verður við komið, sbr. lið f). 

Jarðskaut geta verið svonefnd borðaskaut, stafskaut, eða plötuskaut: 

1. Borðaskaut, jarðskaut úr borða eða vir, venjulega lögð á tiltölulega 
litlu dýpi í jarðveginum. Auk beinnar lagningar getur verið um 
að ræða lagningu sem geisla-, hring- eða möskvaskaut. (Sk. 241—). 

2. Stafskaut, jarðskaut úr pípu eða prófilstáli, sem rekin eru niður í 
jörð. 

3. Plötuskaut, jarðskaut úr plötum (heilum eða götuðum). Þau eru 
oftast grafin niður á allmikið dýpi. 

b) Aðtaugar jarðskauta, sem liggja óeinangraðar í jarðvegi, teljast vera 
hluti af jarðskautinu. 

c) Viðnám jarðskauts skal a. m. k. gert svo litið, sem með þarf í hverju 
tilviki, og svo lítt breytilegt sem unnt er og jarðvegshættir leyfa á 
hverjum stað. 

d) Jarðskautsviðnám jarðskautakerfis skal vera hægt að mæla. Því skulu 
hafðar losanlegar tengingar á aðgengilegum stöðum, sem gera kleift 
að mæla einstök jarðskaut sérstaklega. Sbr. $ 242 c) 1. 

e) Efni og efnismál jarðskauta. 

1. Þau efni, sem henta í jarðskaut, eru einkum heitzinkhúðað eða 
eirlagt stál eða eir, þegar aðstæður (t. d. við efnavinnslu) út- 
heimta ekki annað efni. 

2. Lágmarksmál efnis í jarðskautum skulu vera samkvæmt töflu 
241— 1. 

Með tilliti til tæringar og straumþols skal ekki velja lægra gildi, 
en taflan sýnir. 

3. Jarðskaut, sem eingöngu eru notuð til spennujöfnunar, mega vera 
minnst 16 mm? að gildleika, þegar notað er heitzinkað eða eirlagt 
stál, en 10 mm? þegar um eir er að ræða. 

Þegar hætta er á sérlega mikilli tæringu í jarðveginum, eða ef 
efni jarðskauts er ózinkhúðað stál (-pípur, -plötur eða -vir), er 

ráðlegt að nota a. in. k. 1,5 - sinnum meiri gildleika, en tafla 

241—1 segir til um:



31. desember 

4. 

  

  

    

1971 ö95 

Tafla 241— 1. Minnsti gildleiki efnis í jarðskautum. 
| HENNI — 

| |: 3 Efni | 
| Ea a í - “ a 

ið 1 | 2 3 

Stál heitzinkað Stál eirlagt Eir 

3 Stálborði 100 mm minnst Eirborði 50 mm minnst 2 
ir; 3 mm þykkur 50 mm | mm þykkur 
E Margþ. vír 95 mm? (ekki fín- | Vír 35 mm“ margþ. (ekki 
2 | bættur) / fínþættur) 

Stálpípa 1*/," (utanmál 49 | Eirborði 50 mm minnst 2 
s mm) ! Stál 15 mm | mm þykkur 
| | þvermál, eir- 
á Vinkiljárn L 60 * 60 #7 | lagt með 2,5 Vír 35 mm? margþ. (ekki | 
K:; U-járn 6 !/, mm lagi fínþættur) | 
Nn | T-járn TO Eirpípa 30 * 3 

| Krossprófíljárn 50 * 3 eða 
„ljsamsv. prófílstengur | 

sas | 
á S 5 Plötustál 3 mm —- | Eirplata 2 mm | 
| | | 
lr 0 

  
Léttmálma má ekki nota í jörðu, nema því aðeins að þeir reynist 

hafa miklu betra tæringarþol í ákveðnum jarðvegi, en stál eða eir. 

f) Önnur jarðskaut. 
1. Vatnsveitukerfi úr málmpípum, skulu notuð sem jarðskaut. Gæta 

skal þess að pípur, hólkar eða samsetningar-stéttar (flansar) úr 

einangrandi efni, geta haft óhagstæð áhrif á jarðskautsviðnámið. 

Sé jarðskautsviðnám vatnspípukerfis of hátt, skal bæta úr því með 

viðbótar jarðskautum, t. d. má nota málmkápu jarðstrengja til þess. 

Þegar vatnsveitukerfi er notað sem jarðskaut fyrir neyzluveitu, 

og jarðskautstaug tengd við það innanhúss, skal það gert fyrir 

utan yztu samskeyti vatnspípukerfis hússins. 

Þar sem eru vatnsmælar eða önnur tæki, sem slitið gætu sundur 

kerfin, skal tengt örugglega yfir þau með a. m. k. 16 mm? eirvir 

eða 25 mm? zinkuðum járnvir eða -borða. 

Þar sem um er að ræða bæði kaldavatns- og hitaveitukerfi, skal 

tengja saman þessi kerfi við inntak beggja kerfanna. Taug sú sem 

tengir saman kerfin skal ekki vera grennri en viðkomandi jarð- 

skautstaug, en þó aldrei grennri en 16 mm? eirvír, tinaður, ef 

um beran vir er að ræða eða 25 mm? zinkaður járnborði. 

Málmkápur strengja, sem ekki eru klæddir plastkápu yzt og lagðir 

eru í jörð, má nota sem jarðskaut, ef samtenging kápunnar í tengi- 

hólkum hefur a. m. k. jafna leiðni og málmkápan. 

Gildleiki þessa samtengileiðis skal ekki vera minni en: 

4 mm? við gildleika fasatauga upp í 6 mm, en 

10 mm? ef gildleiki fasatauga er 10 mm? eða meiri. 

- 264.
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8 242 Fyrirkomulag og gerð jarðskauta og jarðskautstauga 

a) Fyrirkomulag og gerð jarðskauta. 

1. Við val á gerð og fyrirkomulagi skal taka tillit til jarðvegshátta 
og leyfilegs jarðskautsviðnáms. Gæta skal þess að jarðskaut sé í 
góðri snertingu við jarðveginn umhverfis. 

Jarðskautsviðnámið er mjög háð jarðvegi. Við ár og vötn er venju- 
lega betra að leggja jarðskaut í bakkann, en út í vatnið, þar eð vatn 
leiðir illa. Þó getur verið hentugt að leggja boða eða vír út í 
stöðuvötn og láta sökkva í eðju. Í þurrum jarðlögum ber, ef um 
lausan jarðveg er að ræða (t. d. í sand- eða malarjarðvegi), að 
setja leir eða mold í kringum jarðskautið, en ef jarðvegurinn hefur 
góða bindihæfni skal þjappa vandlega að skautinu. Jarðskautsviðnám 
borða eða teina er einkum háð lengd þeirra, en síður gildleika. 

2. Skaut úr borða skulu grafin niður í frostlaust dýpi, ef jarðvegs- 
hættir leyfa. Séu slík skaut lögð í geisla út frá miðpunkti, skal 
hornið milli tveggja slíkra geisla ekki vera minna en 60*, en jöfn 
deiling geislanna gefur beztan árangur. 

Í jafngerðum jarðvegi, verður minnst efnisnotkun miðað við ákveðið 
Jarðskautsviðnám, ef skautið er beint, en ekki í bugðum eða krókum. 

3. Stafskaut skal rekið lóðrétt niður ef hægt er. Lengd þeirra fer 
eftir því hve lágu jarðskautsviðnámi þarf að ná, en þau skulu þó 
ekki höfð styttri en 2 m. 

Þegar nota þarf fleiri en eitt stafskaut, til þess að fá nægilega lágt 
jarðskautsviðnám, ætti fjarlægðin milli þeirra ekki að vera minni 
en tvöföld lengd þeirra. 

Stundum nýtist ekki öll lengd slíkra stafskauta, t. d. þegar yfir- 
borðslag jarðvegsins er þurrt eða frosið. Ber þá að hafa fjarlægðina 
milli þeirra ekki minni en tvöfalda nýtta lengd þeirra. 

4. Jarðskautsplötur skal setja lóðrétt í jörð. Stærð þeirra fer eftir því 
jarðskautsviðnámi sem krafizt er. Stærð jarðskautsplötu ætti ekki 
að vera minni en 0,5 m? að flatarmáli og þykkt skv. töflu 241— 1. 

Efri brún plötu skal a. m. k. vera nálægt 1 m undir jarðyfirborði. 

Séu notaðar fleiri en ein plata, til þess að ná nógu lágu jarð- 
skautsviðnámi, ætti fjarlægðin milli þeirra ekki að vera minni en 
3 m. 

b) Gerð jarðskautstauga, efni og gildleiki. 
1. Með tilliti til áverkaþols verður gildleiki jarðskautstauga að vera 

að minnsta kosti sem hér segir: 

í fastri lögn, með hlif gegn áverkum, 
t. d. í pípu eða streng (tengingar í dósum) 2,5 mm? Cu 

4,0 mm? Al 
Í fastri lögn, án varnar gegn áverkum 6,0 mm? Cu 
eða ef um stálborða er að ræða 50 mm? Fe 

og þá minnst 2,5 mm á þykkt.
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Sjá þó ákvæði um jarðskautstaugar $ 208 g) og h) í kerfum þar 
sem núllun er beitt. Sjá einnig tilsvarandi um hlífðarjarðtengingu 
um sérskaut $ 208 c). 

Jarðskautstaugar úr áli má ekki leggja, nema varðar gegn áverk- 

um (t. d. í pípu eða streng). 

Í gegntökum um loft, veggi eða gólf og á stöðum með sérstakri 
áverkahættu, skulu jarðskaustaugar ætið vera varðar. 

Jarðskautstaug skal vera nægilega gild, til þess að hámarks jarð- 

hlaupsstraumur geti hvorki valdið skaðlegri upphitun í tauginni 

sjálfri, né umhverfis hana. 

Berar jarðskautstaugar skulu auðkenndar með græn/gulum lit. 

c) Tenging jarðskautstaugar. 

1. Til þess að hægt sé að koma við mælingu jarðskautsviðnáms, skal 

setja upp tengibúnað eða klemmu í jarðskautstaugina á aðgengi- 

legum stað. Þessi tengibúnaður skal vera þannig gerður, að tengi- 

viðnám sé lágt og tenging örugg, og ekki má vera unnt að losa sam- 

skeytin án verkfæra. Tengibúnaðinn skal helzt setja, þar sem sam- 

skeyti eru á tauginni hvort sem er. 

Tenging jarðskautstaugar við jarðskautið skal vera sterk og hafa 
góða rafmagnsleiðni, t. d. gerð sem soðin samsetning eða með 
skrúfum, tryggðum gegn losi. 

Þegar notaðar eru klemmur, t. d. á pipuskaut, skulu notaðar skrúf- 

ur, a. m. k. M 10 (10 mm að málgildleika). 

Tengistaðir í jarðvegi skulu varðir gegn tæringu eins og nauðsyn 

krefur. (Sk 242— ). 

d) Lagning jarðskautstauga. 

1. Ofanjarðar skal leggja jarðskautstaug á skipulegan hátt. Hún skal 

vera sýnileg þar sem því verður við komið, en þurfi að klæða hana 

af eða verja skal vera auðvelt að komast að henni. Hún skal vera 
varin gegn skemmdum, þar sem hætt er við áverkum eða tæringu. 

Þegar jarðskautstaug liggur niður eftir staur, þar sem hætt er við 

áverkum skal setja hlif (t. d. úr járni eða trélista) yfir hana, sem 

nái 0,5 m niður í jörðina og standi a. m. k. 1,8 m upp úr jörðu. 

Varast skal að leggja jarðskautstaug þannig, að jarðhlaupsstraum- 

ur geti valdið íkviknun eða skaðlegri hitun á eldfimum bygg- 

ingarhlutum. 

Í jarðskautstaugum fyrir hlifðarjarðtengingar mega hvorki vera 
rofar né samtengingar, sem auðvelt er að losa án verkfæra. Jarð- 

skautstaugar frá truflanadeyfiþéttum, sem leiða burt meir en 3,5 

mA, skulu einangraðar á sama hátt og fasataugar og lagðar jafn 

vandlega og þær. 

B70 
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3. Forðast skal eftir föngum að hafa samskeyti í jarðskautstaugum. 

Samskeyti og greiningar, sem ekki verður hjá komizt, skulu þann- 

ig gerðar, að tryggt sé öruggt vel leiðið samband til frambúðar. 

Nota má klemmd, soðin eða skrúfuð samskeyti og á berum línu- 

taugum einnig hólkskeyti (klemmd, hnoðuð eða skrúfuð). 

Skrúftengibúnaður ásamt tilheyrandi skrúfum skal vera varinn 

gegn tæringu. 

Prófanir 

$ 251 Prófun varnarráðstaluna með hlifðarleiði 

a) Áður en raforkuvirki eru tekin í notkun, skal sá, sem ábyrgð ber á 
setningu þeirra, prófa eftirtaldar öryggisráðstafanir: hlifðarjarðteng- 

ingu, núllun, varnarleiðiskerfi, bilunarspennu-rofvörn og lekastraums- 
rofvörn. 

Prófunin skal fólgin í nákvæmri athugun á þeim hlutum virkjanna, 
sem máli skipta í þessu sambandi, svo og mælingum, er sanna, að 
varnarráðstöfunin sé virk og fullnægi þeim öryggiskröfum, sem gerð- 

ar eru. Við slíkar prófanir skal beita aðferðum, sem Rafmagnseftir- 

litið viðurkennir, sbr. Sk 251. 

Við prófum varnarráðstafana með hlífðarleiði skal sérstaklega stað- 

fest við athugun, hvort bræðivör og gildleiki straumhafa tauga sé 

rétt valin, svo og hvort hlífðarleiðir né nógu gildur og hvort lagning 

hans sé ágallalaus, einnig að hann sé hvergi rofinn og tenging hans 

við tæki o. þ. h. sé traust, ennfremur að hvergi sé leiðið samband á 

milli hlifðarleiðis og spennuhafa leiðis. Þá skal þess gætt, að núll- 
leiðir og hlifðarleiðir séu rétt auðkenndir. Við prófun á bilunar- 
spennu- og lekastraumsrofum skal gæta þess, að um rétta málspennu 

sé að ræða. 

Þá skal gengið úr skugga um, að hlífðarleiðir sé tengdur þar, sem 

við á, svo sem við hlifðarsnertu tengla og tengilkvísla, málmumgerðir 

tækja, búnaðar o. s. frv., og að slík tenging sé vel gerð og hafi nægi- 
lega leiðni. 

Í kerfum þar sem núllun er beitt, nægir að sýna fram á með útreikningi, 

að varnarráðstöfunin sé fullnægjandi. 

b) Þegar kerfisstraumur er notaður til mælinganna, má í upphafi aðeins 

hleypa litlum straum stutta stund um hlífðarleiði eða hlif tækis. Sýni 

prófunin þegar við lítinn straum, að varnarráðstafanir séu ekki 

nægar, má ekki halda mælingu áfram með meiri straum. 

8 252 Mæling einangrunarviðnáms neyzluveitna 

a) Áður en neyzluveita er tekin í notkun, skal sá, sem ábyrgð ber á setn- 
ingu virkja neyzluveitunnar, prófa einangrun hennar og fullvissa 

sig um, að hún fullnægi þeim kröfum, sem gerðar eru í 8 231.
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Einangrunarmælingin skal gerð á eftirfarandi hátt: 

1. Allir ójarðtengdir leiðar gagnvart jörðu 

2. Allir ójarðtengdir leiðar innbyrðis. 

Þessa prófun þarf aðeins að gera á leiðum, sem liggja milli rofa, yfir- 

straumsvarnartækja eða annarra rofstaða. 

b) Mælingin skal gerð með rakspennu og skal hún vera a. m. k. jJafnhá 

og málspenna viðkomandi virkis. Prófspennan má þó ekki vera lægri 
en 500 V. Við þá spennu verður mælitækið að geta afkastað að minnsta 

kosti 1 mA straum. 

$ 253 Mæling einangrunarviðnáms gólfa 

a) Til þess að ganga úr skugga um, hvort einangrunarviðnám gólfs sé 

nægilegt eða í samræmi við varnarráðstafanir skv. $ 203 b) skal mæla 

einangrunarviðnám þess sbr. Sk 253—1. 

b) Mælingin skal gerð á a. m. k. þremur stöðum á gólfinu. 

c) Einangrunarviðnámið R, má hvergi vera minna en 50 000 Q 

3.112. Véla-, spenna-, greinivirki o. fl. 

$ 261 Almennt fyrirkomulag og gerð virkja 

a) Gerð og fyrirkomulag raforkuvirkis skal vera þannig, að með tilliti 

til eðlis þess og annarra aðstæðna sé tryggt fullnægjandi öryggi 

gagnvart slysum og tjóni. Virki skulu vera nægilega traustbyggð og 

jafnframt þola hita og rafmagnsáraunir við þau skilyrði, sem þeim 

eru ætluð. Virkjum skal skipulega fyrir komið og þau skulu þannig 

gerð, að aðalhlutar þeirra séu aðgengilegir til eftirlits, aðgerða og 

viðhalds. Einnig skal taka til greina hugsanlega síðari aukningu 

virkisins, eftir því sem unnt er. Hlifð gegn raka og ryki svo og snerti- 

vörn, skal vera í samræmi við aðstæður á hverjum stað. 

Samkvæmt þessu ákvæði er þess m. a. krafizt, að allir hlutar virkisins 
geti staðið af sér áhrif skammhlaupsstrauma, sem fyrir geta komið, 
án þess að af því stafi slysa- eða eldhætta. 

hb) Handföng, stýrihjól og þess háttar á rafbúnaði véla og tækja skulu 

vera gerð úr einangrunarefni eða vera klædd traustri hulu úr slíku 

efni eða að öðrum kosti tryggilega einangruð frá berum málmhlutum 

hlutaðeigandi raforkuvirkis. 

c) Málgildi hinna ýmsu hluta virkisins, svo sem véla, spenna, búnaðar 

og neyzlutækja skulu merkt á greinilegan og varanlegan hátt á tækj- 

unum sjálfum. 

Merkispjöldum skal komið þannig fyrir, að auðvelt sé að lesa á þau, 

þótt spenna sé á virkjunum.
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d) Á málmrömmum véla, tækja, tengivirkja o. s. frv. og öðrum málm- 
hlutum, sem ber að jarðtengja, skulu vera þar til gerðar skrúf- 
klemmur. 

Jarðtengiklemma skal táknuð með merkinu = 

e) Tengibúnaður virkja (véla, spenna, þétta og þess háttar) skal vera 
sniðinn eftir þeirri lögn, sem vélin er tengd við, og vera þannig gerður, 
að einangrun sé fullnægjandi, bæði milli aðtauga innbyrðis og frá 
hverri taug til umgerðar virkjanna. 

1. Aðaltaugar skulu bannig valdar og tengingar við lögnina skulu 
þannig gerðar, að þær þoli þá áraun af völdum titrings, sem við 
má búast, án þess að verða fyrir skemmdum, sbr. $ 301 ce) 
10 og 11. 

2. Á vélum, sem hreyfðar eru í notkun, má ekki nota málmbarka 
til hlífðar einleiðistaugum eða gúmstrengjum. Um lausataugar, 
sjá 8 309. 

Í) Þar sem straumhafa hlutar spenna, afriðla, þétta, rofa, snara, tein- 
rofa, ræsa, stillibúnaðar eða annars rafbúnaðar eru í olíu inni í 
húsi, skal virkið vera þannig úr garði gert og þannig fyrir komið, 
að óhindrað sé hægt að forða sér út úr húsinu, jafnvel þótt olía renni 
út og kvikni í henni. 

Ef spennir eða annað einstakt raforkuvirki eða virkjaheild inniheldur 
meira en 200 kg af olíu, skal gera ráðstafanir til þess, að olía, sem 
runnið hefur út og kviknað hefur í „verði ekki til tjóns. Í útivirkjum, 
þar sem litil hætta er á því, að eldur breiðist út, er ekki talin þörf 
á að gera slíkar ráðstafanir. 

Ef virkið er á hrauni eða öðrum lekum jarðvegi, eða nálægt vatns- 
bóli, þannig að olian geti lekið niður og mengað grunnvatn eða 
komizt í vatnsból, skal gera steyptar þrær til að taka við olíu, sem 
niður lekur, eða gera aðrar viðeigandi ráðstafanir, til þess að oílan 
verði ekki að tjóni á þennan hátt. 

Ráðstafanir þær, sem um ræðir í fyrstu málsgrein Þessa stafliðar, 
eru háðar þvi, hvers konar hús er um að ræða. Ekki aðeins í virkja- 
klefum, heldur einnig í sjúkrahúsum, skólum, gistihúsum, verk- 
smiðjum, samkomuhúsum og þess háttar, er sérstaklega áríðandi að 
spennum sé þannig fyrir komið, að þeir torveldi ekki útgöngu úr 
húsinu, þótt kvikni í olíu eða hún renni út. 

|=
) —
 Um vörzlu og viðhald raforkuvirkja, sem um ræðir í 8 8 262—268, 

gilda einnig, eftir því sem við á, ákvæðin í 8 498. 

8 262 Vélavirki 

a) Vél skal vera þannig upp sett og þannig fyrir komið, að nauðsynleg 
kæling sé ekki skert, og að hitun eða neistamyndun og þess háttar, 
sem samfara eru eðlilegri notkun vélarinnar, geti ekki valdið íkveikju 
utan hennar. 

Áríðandi er, að eðlileg loftkæling sé ekki skert með því að loka 
vélina inni (t. d. undir háf) eða loka fyrir loftraufar.
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b) Vélavirki með stærri rafala en 200 kW skal vera í eldtraustu húsi. 

c) 

Ef vélavirki allt að 200 kKW að stærð er í húsrými, sem er ekki 

eldtraust, skal gólfið vera úr eldtrausu efni, og allir hlutar húss- 

ins, sem eru innan tveggja metra frá rafala, skulu a. m. k. klæddir 

eldþolnu efni. 

Undanþegnir eru alveg lokaðir rafalar, sem eru ekki yfir 25 kW að 

stærð, svo og afriðlar og aðrir hreyfilrafalar í stöðugri gæzlu. 

Raforkuvirki með stærri rafala en 25 kW, sem er ekki í stöðugri 

gæzlu, skal vera þannig búið, að tryggilega sé komið í veg fyrir 
2 

hættulega hækkun á spennu eða tíðni í kerfinu. 

Talið er, að rafali sé í stöðugri gæzlu, ef gæzlumaður er ekki fjarri 
honum og getur gert viðeigandi ráðstafanir, ef bilun verður í vél- 

inni eða hún hitnar um of, sbr. staflið c). 

Reimknúinn, sjálfvirkur hraðastillir á aflvél rafalans er einn sér 
ekki talinn nægilegur til varnar hættulegri hækkun á spennu eða 

tíðni. 

Fyrir hreyfli skal vera rofi, sem rýfur alla póla hans, og sérstök 

yfirstraumsvörn. 

Yfirstraumsvörn hreyfils skal að jafnaði vera vör og hreyfilrofi eða 

annar búnaður, sem á fullnægjandi hátt kemur í veg fyrir hættulega 

upphitun í hreyflinum eða í umhverfi hans við yfirálag. 

Eigi er þörf fyrir sérstök vör, ef hreyfilrofinn eða tilsvarandi búnaður 

getur rofið yfirstraum í hreyfli nógu örugglega. 

Við eftirtaldar aðstæður þarf ekki að nota aðra yfirstraumsvörn 

en vör: 

1. Í húsakynnum, þar sem hvorki er eld- né sprengihætta og hreyfils- 

ins jafnan gætt, þegar hann er í gangi. 

2. Ef hreyfillinn er þannig gerður, að hann hvorki skemmist sjálfur 

við upphitun né veldur skaðlegum hita í umhverfi sinu, jafnvel 
þótt honum sé haldið föstum undir spennu eða, ef um þrífasa 

hreyfil er að ræða, við fasaslit. 

Með öðrum Þbúnaði, sem á fullnægjandi hátt kemur í veg fyrir 
hættulega upphitun, er t. d. átt við innbyggða hitaliða, tengda við 
hæfan útleysibúnað. 

Sérstakra vara fyrir hreyfil er t. d. ekki krafizt, ef yfirstraumsvörn 
þeirrar greinar, sem hann er tengdur við, nægir hreyflinum einnig 
eða ef hann er í neyzlutæki eða þ. h., sem er þannig gert, að ofhitun 
hreyfilsins hefur ekki í för með sér eldhættu. 

Talið er, að hreyfils sé jafnan gætt, ef gæzlumaður er nærri honum 
og getur gert viðeigandi ráðstafanir, ef bilun verður í hreyflinum 
eða hann hitnar um of. 

Einfasa hreyfil með hjálparvafi er því aðeins leyfilegt að verja ein- 
göngu með vari eða vörum, að ofhitun hjálparvafsins valdi ekki 
hættulegri upphitun út frá sér. 

Um notkun sjálfvirkra vara í staðinn fyrir bræðivör sjá $ 272. 

Nr. 264.
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„ d) Búnaður, sem ætlaður er til þess að stöðva hreyfil, þegar hætta er á 

ferðum, eða koma í veg fyrir, að hann fari í gang óvart, skal vera 

bannig gerður, að hann verði ekki óvirkur, þótt útleiðsla verði til 

jarðar í stýrirás. 

Ákvæði þetta á sérstaklega við um hreyfla með rafmagnsfjarstýringu, 
þar sem útleiðsla til jarðar á stýrirás getur haft í för með sér, að 
hann hrökkvi í gang óvart eða geri endastöðvunarrofa eða annan 
útleysingarbúnað óvirkan. 

S 263 Ræsi- og stillibúnaður 

Ræsi- og stillibúnaði skal þannig fyrir komið, að engar hindranir séu á 

nauðsynlegri kælingu hans og ofhitun í honum valdi ekki íkveikju eða 

öðru tjóni í umhverfi hans. 

Ræsibúnaður af viðnámsgerð skal vera þannig gerður, að ekki sé hægt 

að skilja hann eftir í annarri stöðu en annaðhvort alveg inni eða alveg 

úti, nema tryggilega sé komið í veg fyrir ofhitun hans. 

Varðandi varnarráðstafanir í sambandi við olíu í ræsi- og stillibúnaði, 
sjá einnig $ 161 e). 

Hitaliði í stýrirás ræsibúnaðar er ekki talinn nægja til þess að 
koma örugglega í veg fyrir ofhitun hans. 

Vegna sprengihættu og eldhættu við notkun olíukælds ræsiviðnáms 
ber að nota loftkæld ræsiviðnám, þar sem því verður við komið. 

S 264 Spennavirki 

a) Spennum skal þannig fyrir komið, að nauðsynleg kæling sé tryggð 

og komið sé í veg fyrir íkveikjuhættu eða aðra tjónshættu í um- 

hverfi þeirra. 

Varðandi ákvæði um varnarráðstafanir í sambandi við olíu á spenn- 
um, sjá einnig 8 261 f). 

b) Á spenni, sem einangraður er með olíu eða öðrum vökva, skal vera 

hæðarglas eða annar búnaður, svo að unnt sé að fylgjast með vökva- 

hæð. 

c) Spennir, sem neyzlutæki eru tengd við lágspennumegin, skal hafa 

aðskilin vöf. Undanþegnir eru spennar, sem eru varanlega tengdir 

við neyzlutæki, ef einangrun tækisins þolir forspennuna. 

d) Hlífðarspennir skal vera með aðskildum vöfum og hafa aukaeinangrun 

á vöfum og milli vafa. 

Færanlegur hlífðarspennir skal auk þess vera skammhlaupsþolinn 

eða skammhlaupsvarinn. 

Spennir, ætlaður fyrir leikföng eða þvílíkt, svo og spennir, sem 

eftirvafsmegin er tengdur við taugar, sem fullnægja ekki kröfum um 

einangrun í $ $ 301—-309, eða eru ekki búnar sérstökum yfirstraums- 
vörnum, t. d. bjöllulagnir, má ekki hafa hærri útgangs málspennu 

en 24 V og ekki hærri tómgangsspennu eftirvafsmegin en 33 V.
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e) Tenglar í eftirvafsrás hlifðarspenna, mega ekki vera þannig gerðir að 

ið) 

h) 

i) 

venjulegar tengilklær gangi í þá, og klær, sem ganga í útgangsrás, 

mega ekki einnig seta gengið í venjulega tengla. 

Með venjulegum tenglum er átt við tengla skv. GEE-Publication 7. 
„Reglur um tengilklær og tengla til notkunar á heimilum og á 
svipuðum stöðum“ (t. d. tengiklær og stenglar af Schuko-gerð o. fl.). 

Einangrunarspennir skal vera með aðskildum vöfum og hafa auka- 

einangrun á vöfum og á milli vafa. Færanlegur einangrunarspennir 

skal auk þess vera skammhlaupsþolinn eða skammhlaupsvarinn. 

Færanlegir einangrunar- eða hlífðarspennar skulu hafa annað hvort 

a. m. k., 2 m langa, fasttengda lausataug forvafsmegin, eða tækja- 

tengil í forvafsrás. 

Fasttengd, sveigjanleg aðtaug við einangrunar- eða hlifðarspenni með 

venjulegri lokaðri umgerð (IP00 — sbr. Sk 151---15) skal vera a. m. k. 

léttur gúmstrengur, CEE (2) 53 eða léttur PVC-einangraður streng- 

ur, CEE (13) 53. 

Fasttengd, sveigjanleg aðtaug dropavarinna, skvettvarinna og vatns- 

þéttra spenna skal vera a. m. k. venjulegur gúmstrengur, CEE (2) 

61 eða samsvarandi PVC-einangruð lausataug. 

Í eftirvafsrás straummælispennis má ekki vera tæki eða búnaður til 

þess að rjúfa með straumrásina. 

Þetta ákvæði hefur ekki í för með sér, að bannað sé að setja prófunar- 
skrúfu eða þess háttar inn í eftirvafsrásina. 

S 265 Rafgeymar 

a) 

b) 

c) 

Staðbundnum rafgeymi skal þannig fyrir komið, að ekki verði snertir 

samtímis þeir hlutar rafgeymisins, sem hafa hærri spennumun sin 

í milli en 250 V. Hvert ker skal vera tryggilega einangrað frá grind 

og jarðtengdum hlutum. 

Einangrun sú, er um ræðir, getur verið t. d. plata úr gleri, postulíni 

eða sambærilegu efni. 

Hafi hleðsla rafgeyma í för með sér svo mikla gasmyndun, að sprengi- 

hætta stafi af, skal þeim komið fyrir í húsrými með góðri loftræsingu. 

Í litlum lokuðum geymaskápum getur orðið sprengihætta, jafnvel 
þótt um tiltölulega litla vetnismyndun sé að ræða, vegna þess hve 
loftmagnið inni í skápnum er lítið. Til þess að koma í veg fyrir 
sprengihættu skulu vera loftraufar á slíkum skápum. 

Hafi hleðsla rafgeyma í för með sér gasmyndun með svo miklu af 

tærandi efnum, að skaðlegt sé, skal þeim komið fyrir í sérstöku 

húsrými, sem er ekki notað í öðru skyni. Raforkuvirki í slíku hús- 

rými skulu vera gerð í samræmi við ákvæði í $ 335, eins og við á. 

Byggingarhlutar, sem geta orðið fyrir áhrifum frá geymavökvum 

eða lofttegundum, sem myndast við hleðsluna, skulu varðir á við- 

eigandi hátt. 

Nr. 264.
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Ef hætta er á því, að rafgeymalögurinn leki eða renni út úr keri 

eða kerjum, skal gólfið í rafgeymaklefanum vera úr haldgóðu efni 

(£. d. steini eða malbiki), sem geymalögurinn getur ekki unnið á, 

og í gólfinu skal vera frárennsli úr svipuðu efni. Að öðrum kosti 

skal rafgeymirinn vera í þró úr svipuðu efni, sem geymalögurinn 

getur ekki unnið á. 

Rafgeymum, sem við hleðslu gefa ekki frá sér lofttegundir með svo 

miklu af tærandi efnum, að skaðlegt sé, má koma fyrir í húsrými, 
sem einnig er ætlað til annarra nota, með því skilyrði, að þeir séu 

hafðir í þró eða rennu úr efni, sem geymavökvinn vinnur ekki á, 

að húsakynnin séu þurr og ekki sé þar eldhætta, að geymarnir séu 

vel varðir og börn geti ekki komizt að þeim. 

Þró fyrir rafgeyma skal vera nógu stór til þess að rúma geymavökva 

frá tveimur kerjum að minnsta kosti. 

Lútgeymar og blýgeymar í lokuðum kerjum með töppum eru taldir 
fullnægja því skilyrði, að komið sé á fullnægjandi hátt í veg fyrir 
myndun tærandi efna, svo að skaðlegt geti talizt. 

d) Eldfim efni (celluloid o. þ. h.) má ekki nota í geymaker, ef spenna 

geymanna fer fram úr 16 V. 

S 266 Þéttavirki 

a) Þéttum skal vera þannig fyrir komið, að nauðsynleg kæling sé tryggð 

og komið sé í veg fyrir hættu á íkveiknun eða öðru tjóni við þétt- 

ana. 

Um varnaðarráðstafanir í sambandi við olíu í þéttum, sjá einnig 
S 261 f). 

b) Þéttavirki skal vera þannig fyrir komið, að þéttirinn afhlaðist fljótt 
og fullkomlega, þegar straumrás að honum er rofin. 

Hvorki var né annar rofabúnaður má vera í afhleðslustraumrásinni 

utan við hið lokaða hylki þéttisins. 

Ákvæðinu um fljóta afhleðslu er talið fullnægt, ef spennan fellur 
niður í 50 V á 30 sekúndum. Afhleðsluviðnám þrífasa þéttis er 
venjulega þríhyrningstengt. 

ce) Tengibúnaður þéttis skal vera þannig gerður, að einangrun sé 

trygg bæði milli þeirra tauga, sem þéttirinn er tengdur við, og 

milli hverrar slíkrar taugar og kápu þéttisins, ef hún er úr leiðnu 

efni. 

S 267 Afriðilvirki 

a) Afriðlum skal þannig fyrir komið, að nauðsynleg kæling sé tryggð 

og að komið sé í veg fyrir íkveikjuhættu og aðra tjónshættu í um- 

hverfi þeirra. 

Kvikasilfursafriðlar skulu vera í virkjarými, þar sem hvorki er eld- 

né sprengihætta.
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b) 

Vökvakældir afriðlar skulu búnir hitavörn og hæðarglasi eða öðrum 
búnaði, sem sýnir vökvahæð. 

Sjá einnig 8 261 f) um varnarráðstafanir í sambandi við olíu í 
afriðlum. 

Afriðlar skulu búnir sérstökum yfirstraumsvörnum. Sérstakra yfir- 

straumsvarna er þó ekki þörf fyrir afriðil, sem annaðhvort er 

tengdur við grein með í mesta lagi 10 A vörum eða er að öðrum 

kosti þannig gerður eða þannig búinn, að rakstraumurinn geti 

ekki orðið skaðlega mikill fyrir afriðilinn við venjulega notkun. 

Sé afriðill á sérstakri grein, getur yfirstraumsvörn verið sameiginleg 
fyrir grein og afriðil. 

$S 268 Rofa- og tengivirki og töflur 

a) 

b) 

Ekki má nota önnur efni í rofa- og tengivirki en eldtraust eða 
lítt brennanleg efni, sem jafnframt þola áverka eða hnjask og 
raka- og hitaáraun, sem fyrir kemur í rekstri. Rofa- og töfluvirki 

skulu einnig þola utan að komandi áhrif vegna ryks, raka, loft- 

tegunda eða gufu, sem búast má við á staðnum. Óeinangruðum 

spennuhafa hlutum í tengivirkjum og töflum skal komið fyrir á 

undirstöðu, sem er nægilega traustbyggð og þolir jafnframt hita- 

og rafmagnsáraunir við þau skilyrði, sem henni eru ætluð. Hin 

einangrandi undirstaðs skal gerð úr efni, sem veldur ekki skrið- 

straumum við hæstu spennu, sem orðið getur, miðað við rekstrar- 
aðstæður. 

Algengasta töfluefni er plötujárn, en einnig má nota önnur eld- 
traust eða litt brennanleg efni af viðurkenndri gerð. Á þurrum stöð- 

um má nota tré í ramma, ytri hlífðarklæðningar og varnarhandrið. 

Töflum skal koma þannig fyrir, að auðvelt sé að komast að þeim 

til eftirlits og hirðingar. 

Forðast skal að setja töflur, t. d. inn í fataskáp eða fatahengi eða 

svo hátt frá gólfi, að það torveldi vinnu og eftirlit með töflunni. 

Hæð frá gólfi upp að neðri brún töflu í almennri notkun skal að 
jafnaði vera eigi minni en 1,5 m og hæð mælitækja um 1,6—2,0 m 
frá gólfi. 

Á stað, þar sem rafmagnstöflu er komið fyrir, má hvorki geyma 
hluti, sem torvelda aðgang að töflunni né hafa eldhættu í för með sér. 

Aðalrofi skal vera í stofni eða kvíslrofi í sérhverri kvísl, sem 

liggur út frá aðaltöflu. Málstraumur rofa má ekki vera minni en 

málstraumur tilsvarandi vara. 

Aðalrofar og kvislrofar skulu vera aðgengilegir fyrir rafmagns- 

notendur. 

Kvíslrofar mega annaðhvort vera á aðaltöflu eða greinitöflu þeirri, 
sem kvíslin liggur að, eftir því hvort hagkvæmara telst. 

Þar sem bilunarspennurofi eða lekastraumsrofi af viðurkenndri gerð 
er í stofni eða kvísl, er leyfilegt að nota hann jafnframt sem aðal- 

rofa eða kvíslrofa. 

B71 

Nr. 264.



2 SS
) 

d) 

e) 

f) 

h) 

D) 

546 81. desember 1971. 

Miðtaugar eða núlltaugar skulu tengdar, t. d. á teini eða lista, sem 

festur er á undirstöðu úr einangrandi efni, þannig að hægt sé að 

losa hverja taug sérstaklega, án þess að aðrar haggist. Tengingar 

skulu vera skrúftengingar tryggðar gegn losi og þannig fyrir komið, 

að auðséð sé, hvaða straumrás (grein) þær eiga við. 

Hið sama gildir um hlífðartaugar; þær skulu þó tengdar við sér- 

stakan tein eða lista, hlífðartaugatein. Hlífðartaugateininn þarf 

ekki að einangra frá málmumgerð töflunnar. 

Leiðar ásamt festibúnaði þeirra skulu vera þannig valdir og þannig 

fyrir komið, að þeir þoli krafta af völdum skammhlaups án þess 

að virkin bíði tjón af. 

Málmhlutar rofa- og tengivirkja, sem varðir skulu gegn of hárri 

snertispennu, skulu hafa tengibúnað fyrir hlífðarleiði merktan =, 

sbr. 8 203 }). 

Við rofa og vör í tengivirkjum skal vera varanlega og greinilega 

merkt, fyrir hvaða straumrás rofinn eða varið er, og einnig mál- 

raun vara. 

Rofa- og tengitöflur skulu varðar gegn óviljandi snertingu spennu- 

hafa hluta, svo og gegn innkomu aðskotahluta, t. d. með grind 

eða hlif. 

Hlífar, sem eru fyrir Óóeinangruðum spennuhafa málmhlutum og 

tengitaugum, til varnar gegn óviljandi snertingu, má aðeins vera 

unnt að fjarlægja með verkfærum. 

Fjarlægð óeinangraðra spennuhafa hluta frá spennulausum hlutum 
rofa- og tengitaflna, t. d. frá vegg, málmpíipum, málmkápum strengja 

og þess háttar, skal vera a. m. k. 15 mm (Sk 268— ). 

Í rofa- og tengivirkjum í íbúðar- og skrifstofurými og á vinnu- 

stöðum skulu allir spennuhafa hlutar vera varðir gegn óviljandi 

snertingu, sjá $ 201, Um rafmagnsvirkjarými gildir $ 332. 

Vörzlugöng milli rofa- og tengivirkis og mótliggjandi veggjar skulu 

vera minnst 0,8 m breið. Vörzlugöng framan við rofa- og tengivirki 

skulu vera minnst 0,8 m breið, og milli tveggja rofa- og tengivirkja 

minnst 1 m breið og minnst 2 m há. Hæð upp í óvarða spennuhafa 

hluta yfir vörzlugöngum í rafmagnsvirkjarými og læstu rafmagns- 

virkjarými má ekki vera minni en 2,5 m. 

Í meiri háttar rofa- og dreifivirkjum skal þess gætt, að auðvelt sé 

að komast út í neyðartilvikum. 

Fjarlægðir milli hluta, sem hafðir eru til varnar gegn snertingu, 

og spennuhafa hluta á bak við þá er að finna í töflu 268— 1.
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D 

Tafla 268—-1. 
  

  

  

1 2 3 

Tegund rýmis Fjarlægð Tegund varnarbúnaðar 

mm 
a b ec 

Vinnustaðir (almennt) ..... 40 Plötuklæðning, plötuhurðir 
Rafmagnsvirkjarými ...... 100 Net, hurðir með neti 
Læst rafmagnsvirkjarými .. 200 — Handrið 
  

Rafmagnstöflur skulu þannig gerðar og þannig fyrir komið, að 

auðvelt sé að komast að tengingum og búnaði þeirra með því að 

taka burtu eða opna lok eða hlif, sem enginn búnaður situr á og 
engar raftaugar eru festar við. 

Raftaugar skulu lagðar skipulega og beim fest þannig, að þær 

haggist ekki. Á bak við töflu í huldum pípulögnum skal setja kassa 

eða ramma, sem pípurnar skulu tengdar við. 

3.113 Rafbúnaður og neyzlutæki 

S 271 Almenn ákvæði 

a) 

b) 

c) 

d) 

Raftæki, sem um ræðir hér á eftir, skulu hafa fullnægjandi styrk- 

leika, hitaþol og einangrun við málspennu og mesta straum, sem 

Þeim er ætlaður. 

Þau skulu vera þannig gerð og þannig fyrir komið, að engin hætta 

sé samfara starfrækslu þeirra og hita- eða neistamyndun í venju- 

legri notkun geti ekki valdið íkviknun eða öðru tjóni utan tækis- 
ins. Efni og gerð raftækia skal henta staðháttum á notkunarstað. 

Búnaður og tæki skulu merkt á varanlegan og greinilegan hátt 

með nafni eða tákni framleiðanda og málstærðum. 

Tengibúnaður raftækja skal henta taugunum, sem tækið er tengt 

við, og vera þannig gerður, að fullnægjandi einangrun sé bæði milli 

tauganna innbyrðis og milli hverrar taugar og umgerðar tækisins, 

ef hún er úr leiðnu efni. 

Séu aðtaugar tækisins í lausataug, sbr. $ 279, skal þannig um búið, 

að ekki sé hætta á, að lausataugin skemmist eða losni. Hún skal 

fest með spennu eða á annan hátt þannig, að komið sé í veg fyrir, 

að hinar einstöku taugar lausataugarinnar snúist eða verði fyrir 

tognun. 

Fyrir neyzlutækjum skal vera sérstakur rofi, til að setja þau í eða 

taka úr notkun, nema tækið hafi innbyggðan eða áfastan rofa eða 

tengilkvísl, skv. $ 274, til ræsingar eða stöðvunar. Í þeim tilgangi 

má einnig nota hreyfilvarnarrofa, sjálfvirk vör eða lekastraums- 

rofa. Rofar fyrir hreyfilknúin tæki og tengilkvíslar, sem notaðar 
eru í sama tilgangi og rofar, skulu vera vel aðgengileg frá þeim 

stað, sem tækjunum er stjórnað. 

Nr. 264.
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S 272 Vör 

a) Vör skulu vera lokuð, þannig gerð og þannig fyrir komið, að þau 

rjúfi yfirstraum, þar með talinn skammhlaupsstraum, án þess að 

sundrast og án þess að valda tjóni. Vör í loftlinum þurfa þó ekki 

að vera lokuð. 

b) Vörum skal þannig fyrir komið, að hættulaust sé að skipta um 

bræðihluta þeirra. 

Hér er átt við það, að skipting á bræðihuta varsins hafi ekki í 
för með sér snertihættu og ekki heldur hættu á því, að sá, sem 
skiptir um Þbræðihluta vars, slasist af ljósboga, sem kann að 
myndast, ef vartappi eða gripvar er fjarlægt með álagi í við- 
komandi straumrás eða sett inn gegn skammhleyptum taugum. 
Tappavör teljast vera af slíkri gerð, að ekki sé hætta á snertingu 

spennuhafa hluta þegar skipt er um bræðivar (vartappa), hver 
sem það gerir. 

Gripvör teljast veita næga vörn gegn snertihættu, þegar skipta 

þarf um varið, ef það er gert af mönnum, sem fengið hafa nægar 
leiðbeiningar þar um. 

c) Vör skulu þannig sett, að þau séu aðgengileg, og þeim skal vera 

skipulega og haganlega fyrir komið. 

d) Aðtaug tappavars skal tengja við botnsnertu þess, svo að skrúf- 

hluti þess sé spennulaus, þegar vartappinn er ekki í þvi. Þetta á 

þó ekki við, þegar aðveita er frá báðum hliðum, t. d. í hring- 

tengdu kerfi. 

e) Tappavör með málstraumi allt að 63 A, skulu vera þannig búin, 

að ógerlegt sé að nota í ógáti vartappa með of háum málstraumi. 

f) Vartappar skulu vera áletraðir straum og spennu. Treg vör skulu 

auðkennd sérstaklega, t. d. með merkinu 6) skv. CEE-publ. 16. 

g) Ekki má gera við bræðivar, brúa yfir það eða gera það óvirkt á 

annan hátt. 

h) Ákvæðin um vör í þessari grein gilda einnig um sjálfvirk vör, 

eftir því sem við á. Slík vör má þó því aðeins nota, að fyrir framan 

þau séu Þbræðivör eða önnur yfirstraumsvörn með ekki stærri 

málstraum en viðurkenning hlutaðeigandi sjálfvirku vara er mið- 

uð við. 

S 273 Rofar 

a) Rofar skulu geta flutt yfirstraum, þar með talinn skammhlaups- 

straum, sem kann að myndast í straumrás rofans, án þess að 

skemmast. 

b) Rofar skulu hafa nægilega rofgetu til þess að standast áraunir 

við venjulega starfrækslu. Handstýrðum rofa skal mega loka, þótt 

straumrásin sé skammhleypt, án þess að það valdi skemmdum á
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c) 

d) 

e) 

f) 

h) 

i) 

rofanum eða í námunda við hann, og rofi, sem ætlað er að rjúfa 

yfirstraum, verður að þola að rjúfa skammhlaupsstraum, án þess 

að það valdi skemmdum á honum eða í námunda við hann. 

Um varnarráðstafanir í sambandi við notkun olíu í rofum, sjá 

einnig $ 261 Í). 

Við stóran rofa, þar sem vænta má mikils skammhlaupsstraums, 

getur þurft að nota kröftugan stýribúnað, óháðan handafli, t. d. 
knúinn þrýstilofti, rafsegli eða fjaðrakrafti. 

Hnifrofar og aðrir svipaðir handstýrðir rofar skulu vera þannig 

gerðir, að ljósbogi, sem kann að myndast, þegar rofið er, nái ekki 

handfangi rofans. 

Ekki má vera rauf í hlíf hnífrofa fyrir handfangið. 

Hnifrofar og aðrir svipaðir rofar með handfangi og hlif, sem 

kemur í veg fyrir að sjáist, hvort rofinn er opinn eða lokaður, 

skulu merktir þannig, að staða handfangsins sýni stöðu rofans. 

Þetta gildir þó ekki um einpóla 10 A 250 V rofa eða smærri rofa. 

Rofar, sem ætlað er að rjúfa við yfirstraum, skulu hafa fríútleys- 

ingu. 

Rofar, aðrir en skilrofar (rofar sem ekki er ætlað að rjúfa með 

álagi), skulu rjúfa og tengja alla póla, sem hafa spennu gegnt 

jörðu, samtímis. 

Einpóla rofa má þó nota, sem hér segir: 

1. Í greinum fyrir einfasa tæki, sem varðar eru með bræðivörum 

eða sjálfvirkum vörum af gerð L upp í 10 A málstærð eða sjálf- 

virkum vörum af gerð H upp í 16 A málstærð. 

2. Í ljósagreinum með E 40 lampahöldum vörðum með allt að 
25 Á vörum. 

3. Í tækjum, sem tengd eru með tengilkvísl, nema öryggisreglur 

fyrir viðkomandi tæki krefjist annars. 

Rofa skal setja í fastalögn eða á neyzlutæki. Þó má hafa rofa í 

aðtaug, þar sem þess er sérstaklega talin þörf (t. d. fyrir hita- 

kodda). Lausataugin í heild (báðar straumhafa taugar) skal þá 

tekin gegnum hylki taugarrofans, jafnvel þótt hann rjúfi aðeins 

aðra taugina. 

Í straumrásum með jarðtengdum leiði skulu einpóla rofar í fastri 
„ 

lögn vera tengdir í ójarðtengda leiðinn. 

Í einpóla samrofum má ekki tengja báða póla straumrásarinnar. 

Þar sem hitastig er yfir 600 C umhverfis rofa, skal nota rofa af 

hitaþolinni gerð. (Samkvæmt reglum CEE eru slíkir rofar merktir 

með T). 

Nr. 264.
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8S 274 Tengibúnaður fyrir færanleg neyzlutæki 

a) Tengibúnaður skal vera þannig gerður, að tengilkvísl fyrir ákveð- 

inn straum og spennu komist ekki í tengil, sem gerður er fyrir 

meiri straum eða hærri spennu. 

Ef í sömu neyzluveitu er rafmagn með mishárri spennu, eða bæði 

rakstraumur og riðstraumur, eða riðstraumur með mismunandi 

tiðni, skal ef kostur er nota mismunandi tengla fyrir mismunandi 

straumtegundir og spennu, þannig að ekki geti komið fyrir, að 

neyzlutæki verði tengd við aðra straumtegund eða spennu en það er 

ætlað fyrir. 

Sé þessa ekki kostur, skal vera skilti við hvern tengil, þar sem á er 

skráð straumtegund og spenna tengilsins. 

b —
 Tengill með hlifðarsnertu skal vera þannig gerður, að tengilkvísl 

án hlífðarsnertu komist ekki í hann, að undanskilinni þeirri gerð 

tengilkvíslar, sem fylgja neyzlutækjum með tvöfaldri einangrun. 

Það leiðir af ákvæði þessa stafliðs, að tengilkvísl án hlífðarsnertu 
skal vera þannig gerð, að hún komist ekki í tengil með hlifðar- 
snertu, þó að undanskilinni þeirri gerð tengilkvíslar, sem er sér- 
staklega ætluð fyrir neyzlutæki með tvöfaldri einangrun. 

Í hverri neyzluveitu (raflögn) þurfa tenglar að vera svo margir 

og þannig staðsettir, að hægðarleikur sé að tengja öll þau neyzlu- 
tæki, sem nota þarf, án þess að nota langar aðtaugar. 

c) Tengill með hlifðarsnertu skal vera þannig gerður, að ekki sé hætta 

á, að ruglað verði tengiskrúfu fyrir hlifðartaug og tengiskrúfu 
fyrir spennuhafa leiði. Við tengibúnað fyrir hlífðarleiði skal vera 

merkið = og má ekki tengja hlífðarleiði nema með tengistað, 

merktan = (sbr. $ 203). 

d —
 Tenglar og tengilkvislar skulu sett þannig að tindar tengilkvíslar 

séu ekki spennuhafa þegar þeir eru ekki í tenglinum. 

e) Við málspennu allt að 250 V og allt að 380 V með jarðtengdum 

miðleiði má einnig nota tengilbúnað til að gangsetja og stöðva 

tæki, svo fremi að málstraumur sé ekki yfir 10 A við rakstraum 

og ekki yfir 16 A við riðstraum. 

f) Sé hitastig á tengilbúnaði í notkun hærra en 60*C, skal nota hita- 

Þolinn tengilbúnað. (Samkvæmt reglum CEE er slíkur búnaður 

merktur með T). 

g) Fjöltenglar með áföstum tengiltindum, sem stungið er í tengil (þannig 

að allur þungi þeirra hvíli í tenglinum), eru ekki leyfðir. 

h) Ekki má tengja nema eina lausataug við hverja tengilkvísl. 

S 275 Ljósker og búnaður glólampa 

a) Glólampa (ljósaperur) má ekki tengja við hærri spennu en 250 V. 

Séu þeir raðtengdir, má spenna milli enda raðarinnar ekki fara yfir 

250 V. Slíka raðtenginu má aðeins viðhafa í einni og sömu lampa- 

samtæðu eða ljósaskilti og í ákveðnum tegundum skrautlýsingar, t. d. 

jólaljósakeðjum.
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b) 

c) 

d) 

e) 

Ð 

8) 

h) 

i) 

k) 

Lampahalda og glólampi skulu vera þannig gerð, að engir spennu- 

hafa hlutar lampahöldu eða lampa séu snertanlegir, þegar lampinn er 

skrúfaður í eða er að fullu kominn inn í lampahölduna. 

Lampahöldu og tengil má ekki sameina. 

Svokallaðir „snuðtenglar“ eru því ekki viðurkenndir. 

Ljósker skal velja með tilliti til staðhátta og notkunar, að því er 

varðar umhverfishitastig og varnir gegn raka og ryki, sjá $ $ 331—357. 

Ljósker skulu vera þannig gerð og lömpum og lampahöldum þannig 

fyrir komið, að ekki sé hætta á, að of mikill hiti myndist í ljóskerinu 

eða við það. 

Þetta ákvæði felur m. a. í sér, að einangraðar inntaugar lampa- 
búnaðar skuli þannig gerðar og lagðar, að ekki sé hætta á, að 
einangrun þeirra skemmist af hita. 

Sé takmörkun á hitastigi lampabúnaðar eða við hann háð stærð 
lampa, ber að letra hámarkswattatölu á ljóskerið. 

Ljósker skulu vera þannig gerð, að auðvelt sé að draga taugar í þau, 

án þess að þær skaddist. Taugar skulu skipulega lagðar. 

Taugum, sem lagðar eru í eða utan á ljóskeri, skal vera þannig fyrir 

komið, að þær skaddist ekki á ójöfnum, sem kunna að vera á ljós- 

kerinu, og ennfremur þannig, að þær færist ekki til eða losni. Ekki 

má setja saman eða greina taugar í ljóskeri nema í þar til ætluðu 

tengirými. Ljósker með liðamótum skulu þannig gerð, að komið sé 

í veg fyrir skemmd á taugum eða einangrun þeirra. 

Innfærsluop fyrir aðtaug skal hafa vel ávalar brúnir; að öðrum kosti 

skal gera aðrar ráðstafanir til varnar gegn skemmdum á taugum, t. d. 

nota kraga úr einangrunarefni. 

Ljósker skal annaðhvort vera tengt við raflögn í tengli eða fasttengt 

samkvæmt 8 271 c). 

Handlampar skulu hafa hlífðareinangrun sbr. $ 204. Lausataugar 
handlampa skulu vera að minnsta kosti léttur gúmstrengur (CEE (2) 

59) fyrir venjulega handlampa, en venjulegur gúmstrengur (CEE (2) 

61 eða NMH skv. VDE) fyrir sprautuvarða og vatnsþétta handlampa. 

Handlampa, sem notaðir eru á stöðum, þar sem þröngt er og veggir 

úr leiðnu efni, t. d. í eimkötlum, skal tengja við varnarsmáspennu 

skv. 8 205. Viðkomandi hlífðarspennir eða hreyfilrafali skal vera utan 

við staðinn, þar sem vinnan fer fram. 

Í skrautlýsingu, jólaljósakeðjum og þvíumliku, skulu þeir hlutar lampa- 

höldu, sem snertanlegir eru, vera úr einangrunarefni. 

Loftkrókur og festing hans skal að minnsta kosti geta borið 5-faldan 

þunga ljóskersins, sem í hann er hengt, en þó aldrei minna en 10 kg. 

Nr. 264.
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S 276 Ljósker og búnaður úrhleðslulampa 

a) Flúrlampar (pípur) eða aðrir úrhleðslulampar skulu í raflögn með 

hærri spennu en 250 V tengdir milli fasataugar og núlltaugar (í rið- 

straumskerfi) eða milli plús- eða mínustaugar og núlltaugar (í rak- 

straumskerfi). 

Ljósker, sem hér um ræðir, teljast vera lágspennutæki, ef — að 

undanskildum kveikitimanum — spennan milli lampahaldanna eða 

tilsvarandi tenginga í ljóskerinu er ekki hærri en 250 V. Við rað- 

tengingu úrhleðslulampa skal miðað við spennu á milli enda raðar- 
innar. 

Varðandi tengingu ljóskerja við þrifasa greinar, sjá $ 301 c) 6. 

b) Höldur fyrir flúrpípur skulu vera úr einangrunarefni eða klæddar 

einangrunarefni. Pípuhöldur og ræsihöldur skulu vera þannig gerðar 

og þannig fyrir komið, að ekki verði óviljandi komið við spennuhafa 

hluta, um leið og ræsir eða flúrpípa eru sett í eða tekin úr. 

c) Straumfesta skal vera þannig gerð og komið fyrir á þann hátt, að 

undirlagið, sem hún er fest á, hitni ekki svo mikið, að skaðlegt megi 

teljast. 

Straumfestu má ekki festa beint á brennanlegt undirlag eða fella inn 

í vegg, loft eða þvíumlíkt, þannig að komið sé í veg fyrir næga kæl- 

ingu. Ytra borð á ljóskerjum og tilheyrandi búnaði skal vera þannig 

gert og fyrir komið, 

að við venjulega notkun hitni það ekki svo, að skaðlegt sé, og 

að við skammhlaup í ræsi hitni það ekki svo, að hætta sé á íkviknun 

í námunda við það. 

Milli brennanlegs urdirlags og þess hluta straumfestu, sem vegna 
galla gæti hitnað um of, ber að hafa a. m. k. 5 mm bil eða millilag 
úr hentugu, hitaþolnu og hitaeinangrandi efni. 

d) Einangraðar taugar í ljóskerjum og sérstökum lampabúnaði skulu 

vera þannig gerðar og þannig lagðar, að einangrunin skemmist ekki 

af hita frá straumfestu og þvílíku. 

Í þessu ákvæði felst, að einangraðar taugar í ljóskerjum og 
búnaði skulu annaðhvort vera lagðar svo langt frá straumfestu 

og þvílíku, að venjuleg einangrun þeirra hitni ekki of mikið, 

eða að notaðar séu taugar með sérstakri hitaþolinni einangrun 

eða í þriðja lagi, að smeygt sé upp á taugar með venjulegri 

einangrun slöngum úr hitaþolnu efni. 

e) Þegar fasaviksjöfnun í þrífasakerfi er framkvæmd með þéttum fyrir 

nokkra úrhleðslulampa sameiginlega, skulu allir þéttar og lampar, 

sem um er að ræða, hafa sams konar tengingu (stjörnu- eða þri- 

hyrningstengingu). Sé stjörnutengt, skulu miðpunktarnir tengdir við 

miðtaug lagnarinnar.
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f) 

S 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

5 

a) 

Undanþágu frá þessu ákvæði má veita, ef sérstakar ráðstafanir eru 

gerðar, sem við rof í fasa- eða miðtaug tryggja alpóla rof þéttanna. 

Blönduð tenging þétta- og úrhleðslulampasamstæðu getur, ef fasa- 

eða miðtaug rofnar, valdið hættu á íkviknun. 

Um úrhleðslulampa og búnað þeirra gilda að öðru leyti ákvæðin í 

S 275 eftir því, sem við á. 

277 Rafknúin tæki 

Rafmagnsleikföng má ekki tengja við hærri spennu en 24 V. Slíkrar 

spennu skal afla með leikfangaspenni, sbr, $ 205 og $ 264 d), eða 

öðrum straumgjafa, sem fyllir sömu skilyrði. 

Raftæki fyrir snyrtingu o. fl., sem við notkun koma í snertingu við 

líkamann, skulu hafa hlífðareinangrun skv. $ 204 eða vera gerð fyrir 

varnarsmáspennu skv. $ 205. 

Tæki þau, sem hér er átt við, eru m. a. rakvélar, hárklippur, 
nuddtæki, tannborar o. fl. 

Handverkfæri fyrir riðstraum, sem notuð eru á stöðum, þar sem þröngt 

er og veggir úr leiðnu efni, t. d. í eimkötlum, skal tengja við smá- 

spennu, $ 205, eða við aðskilda straumrás, $ 206. Spennirinn eða 

hreyfilrafalinn skal vera utan við staðinn, þar sem vinnan fer fram. 

Handverkfæri fyrir riðstraum, sem ætluð eru til notkunar á stöðum, 

þar sem mikil bleyta og er skulu tengd við varnarsmáspennu eða vera 

með hlífðareinangrun. Handverkfæri er þó leyfilegt að nota á slík- 

um stöðum, með því skilyrði að þau séu tengd við aðskilda straum- 

rás skv. 8 206. 

Þessi ákvæði eiga m. a. við um steypuhrista (vibratora) og steypu- 
slípivélar. 

Sveigjanlegur öxull á handverkfærum, sem eru ekki fyrir smáspennu, 

skal, ásamt tilheyrandi hlifðarslöngu, vera einangraður frá hreyflin- 

um skv. $ 204, ef verkfærið er ætlað til notkunar á stöðum, þar sem 

þröngt er og veggir úr leiðnu efni, t. d. í eimkötlum. 

Hreyfillinn skal vera settur utan við staðinn, þar sem vinnan fer 

fram, sbr. staflið c). 

278 Hitalæki 

Fasttengd tæki til híbýlahitunar (ofnar) skulu vera þannig gerð og 

þannig fyrir komið, að ekki sé hætta á skaðlegum hita í námunda 

við þau. 

Skaðleg upphitun af völdum rafmagnshitatækis getur myndazt t. d. 
við það, að föt eða klæði eru breidd á tækið. 

B72 
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b) Á færanlegum hitatækjum, sem við stöðugt fullt álag gætu valdið 
skaðlegum hita í námunda, skal vera búnaður til að koma í veg fyrir 
íkviknun við eðlilega notkun tækisins. 

Hér er einkum átt við geislaofna, strokjárn, hitakodda og hita- 
dýnur. 

c) Hitatæki fyrir snyrtingu og þess háttar, sem við notkun koma í snert- 
ingu við líkamann, skulu hafa hlífðareinangrun eða vera tengd við 
varnarsmáspennu. Þetta gildir þó ekki um hitakodda, dýnur og 
ábreiður. 

d) Rafmagnsleikföng (hitatæki) má ekki nota nema við varnarsmáspennu 
og ekki hærri en 24 V, og hitastigið, hvar sem er á yfirborði þeirra, 
má ekki vera hærra en 60*C við málspennu. 

e) Á hitatækjum öðrum en þeim, sem um getur hér að framan, skal, ef 
ofhitun tækisins getur valdið íkveikju, vera hitavarnarbúnaður (t. 
d. hitaliði), sem rýfur strauminn, áður en hættulegur hiti myndast. 
Að öðrum kosti skal gera aðrar öruggar ráðstafanir til þess að koma 
i veg fyrir íviknun af völdum ofhitunar tækisins. 

Tæki, sem hér er átt við, eru t. d. vatnshitarar, þvottavélar með 
hitaldi og fleira þess háttar. 

Í) Fyrir fasta eða færanlega rafmagnsblástursofna gilda eftirtaldin á- 
kvæði: 

1. Blástursofnar skulu vera þannig gerðir, að ekki sé unnt að setja 
straum á hitöldin, án þess að blástursspaðarnir byrji að snúast 
um leið eða áður. Ekki skal vera unnt að rúfa straum að hreyfil- 
inum, án þess að straumur að hitöldum rofni um leið eða áður. 

2. Hitastigið, hvar sem er á yfirborði blástursofns, má ekki geta orðið 
hærra en 125*C við málspennu. 

3. Á blástursofnum skal vera hitavarnarbúnaður (hitaliði), sem ör- 
ugglega rýfur strauminn að hitöldum, áður en ofhitun á sér stað, 
t. d. ef blásturinn stöðvast. Hitavarnarbúnaðurinn má ekki vera 
bannig gerður, að rafstraumur fari sjálfkrafa á hitöldin aftur, 

eftir að hafa verið rofinn sökum yfirhitastigs. 

4. Blástursofnar skulu vera úr óeldfimu efni. 

5. Fastir blástursofnar skulu vera þannig staðsettir, að auðvelt sé 
að komast að þeim til eftirlits og hreinsunar. 

3.114 Raftaugar, strengir og lagning þeirra 

S 301 Æinangraðar laugar og strengir 

a) Einangrun, efni. 

1. Einangrunarhula raftaugar skal vera þannig gerð, að hún veiti 
fullnægjandi öryggi við þá spennu og þær aðstæður, sem um er 

að ræða, þar sem taugin er notuð.
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2. Varnir gegn skemmdum. 

Bafleiðslur skulu þannig gerðar, að taugar þeirra séu varðar gegn 

því að skaddast, svo og gegn tæringu og skemmdum vegna of mik- 

ils hita eða kulda. 

Raftaugar, sem eru ekki sjálfar nægilega varðar gegn þeim 
áraunum, er þær geta orðið fyrir miðað við aðstæður, skulu búnar 
sérstökum hlífum. (Í þessu sambandi ber einnig að taka tillit til 
áverkahættu af völdum nagdýra). 

Einangrun miðtaugar og hlifðartaugar. 

Miðtaug skal vera einangruð og lögð á sama hátt og aðrar taugar 

straumrásarinnar. Undanþegin þessu ákvæði er núlltaug í stofni 

eða kvísl, ef skermleiðir í plasteinangruðum streng með plastkápu 

er notaður sem núlltaug (sbr. 8 308 c)). 

Hlífðartaug skal vera einangruð og lögð á sama hátt og straumfara 

taugar siraumrásarinnar. Þó má hlifðartaug í blýstreng vera fyrir 

komið eins og um getur í $ 306 c) og í skermuðum plasteinangruð- 

um strengjum með plastkápu, eins og um getur í $ 308 ce). Undan- 

begnar þessu ákvæði eru einnig hlífðartaugar í straumteinarenn- 

um og í virkjaklefum. Sjá enn fremur ákvæði $ 8 203— 211. 

hb) Merking tauga í neyzluveitum. 

1. Einangruð Alífðartauy skal vera tvíilit, græn/gul. Núlltaug skal auð- 

kennd á sama hátt. 

Græn/gula taug má ekki nota til neins annars en um getur í 1. 

tölulið, t. d. hvorki sem miðtaug né fasataug. 

Skerm-leiði eða málmkápu strengja þarf þó ekki að auðkenna sér- 

staklega, þó að notuð sé sem hlifðartaug. 

Miðtaug skal vera ljósblá að lit, sé hún ekki jafnframt notuð sem 

hlífðartaug (núlltaug) sbr. í. tölulið. Í straumrás, þar sem engin 

miðtaug er, má nota ljósbláa taug fyrir aðra taug en miðtaug (t. 

d. fasataug), en þó aldrei fyrir hlífðartaug. 

Sé þess enginn kostur að auðkenna hlifðartaug, núlltaug eða mið- 

taug skv. 1. og 4. tölulið, skal merkja enda hlifðar- og núllaugar 

með græn/gulu, en miðtaugar með ljósbláu ádragi eða á annan 

varanlegan hátt, eftir því sem við á. 

Þegar um er að ræða viðbót við raflögn, þar sem litamerking er 

samkvæmt eldri reglum, ber að geta þess með greinilegri áletrun 

í hlutaðeigandi töflu, að litamerkingar miðtauga og hlifðartauga 

séu mismunandi í eldri og nýrri hluta lagnarinnar. 

c) Almenn ákvæði um lagningu tauga og strengja. 

1. Taugar skulu vera varðar gegn ákverkum, annaðhvort með legu 

sinni eða með hlífum. Innan seilingar skal ætíð hafa hlífar á 
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taugum til varnar gegn áverkum. (Undantekning er þó fyrir taugar 

innan virkjasvæða, sbr. $ 332, svo og loftlínur). 

Taugar í pípum, plaststrengir og jarðstrengir teljast t. d. hafa 
nægilegar hlífar. 

2. Varnargildi rafbúnaðar gagnvart raka og ryki skal haldast óskert, 

með því að rétt sé gengið frá innfærslum aðtauga (t. d. með 

þéttistútum) í búnaðinum. Sjá einnig varnir gegn raka og ryki, 

(Sk 151— 15). 

3. Þar sem sérstök hætta er á áverkum, t. d. við gegntök í gólfum, 

skal viðhafa sérstakar varnir, t. d. með því að setja plast- eða stál- 
pípur utan um lagnirnar eða örugglega festar klæðningar. 

Í rásum og göngum, sem ekki eru ætluð til að leggja rafmagns- 

leiðslur í, má ekki leggja þær, nema unnt sé að festa þær reglum 

samkvæmi og þær verði ekki fyrir skaðlegum verkunum. Í jarð- 

vegi og neðanjarðar rásum, sem ekki er hægt að komast að, má 

aðeins leggja jarðstrængi skv. $ 307. 

4. Leiðslur sem lagðar eru í steinsteypu, múrhúð eða milli bilja og 

hæfar eru fyrir slíka lagningarmáta, samkvæmt viðkomandi regl- 

um $ $ 309, teliast vera utan seilingar og varðar gegn áverk- 

um. Leiðslur í veggjum skulu liggja lóðrétt eða lárétt, ef þess er 

nokkur kostur. 

      

5. Í neyzluveitum mega aðeins vera faugar einnar greinar í einum 

fjöllaugastreng eða einni pípu (ef notaðar eru einleiðis taugar) 

ásamt þeim stýri- og merkjataugum, sem tilheyra sömu grein 

(Sk 301— ). 

Undanþegnar þessu ákvæði eru leiðslur fyrir neyzlutæki eða vélar, 

sem líta má á sem eina heild og hafa aðeins eina aðtaug, t. d. vélar 

drifnar af mörgum hreyflum. 

Undanþegnar eru einnig taugar fyrir leiksviðslýsingu, svo og lagn- 

ir á virkjasvæðum skv. $ 332 og að útihúsum til sveita, má skv. $ 

339 hafa taugar fyrir fleiri en eina grein í jarðstreng frá töflu 

í íbúðarhúsi til útihúss. 

Þegar stýri- og merkjataugar eru lagðar aðskildar frá aflstraums- 

rásum, mega þær vera saman í einni pípu eða einum fjöltauga- 

streng, þó að þær tilheyri fleiri en einni grein. 

Eigi að deila fleiri en einu einfasa-neyzlutæki á eina þrífasa grein, 
má hafa taugar slíkrar þrífasa greinar í einni pipu eða einum 
streng. 

Í slíku tilviki verða allir leiðar þrífasa greinarinnar að hafa sama 

gildleika, sjá einnig 6. lið.
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6. 
2 

Lampar og önnur tvípóla neyzlutæki í íbúðarhúslögnum og sam- 

bærilegu húsnæði skulu tengd við einfasa greinar. 

Í umfangsmeiri lögnum t. d. í samkomusölum, stóru skrifstofu- 

húsnæði, vörugeymslum, verksmiðjum o. s. frv., má tengja tvi- 

póla tæki fleiri saman við þrífasa grein, með þvi skilyrði að sjálf- 

virkt var sé fyrir greininni, sem rýfur allar fasataugar samtímis. 

Þar sem taugar eru dregnar heilar í gegnum millidráttarkassa eða 

dós, mega taugar fleiri en einnar greinar vera Í sameiginlegum 

kassa. Æskilegt er, að taugar séu hafðar sem stytztar í slíkum 

kössum. 

Sé nauðsynlegt að hafa samskeyti eða greiningar í slíkum köss- 

um, skal aðskilja tengiklemmur hverrar greinar frá öðrum með 

einangrandi millilagi (Sk 301— ). Þess þarf þó ekki, ef not- 

aðar eru raðklemmur. Slíkar klemmur eru einangraðar og venju- 

lega raðað saman á sérstaka burðarskinnu, og hægt er að koma 

fyrir á þeim merkingu. 

Í slíkum millikössum skal raða klemmum þannig saman, að auð- 

séð sé, að þær tilheyri sömu grein, og merkja þær, ef með þarf 

(Sk 301— |). 

Samskeyti. 

8.1 Samskeyti tauga og greiningar frá þeim, skulu vera klædd 

cinangrunarefni eða vera á föstu einangrandi undirlagi. Sam- 

skeyti skulu gerð með skrúfklemmum eða vera klemmd, hnoð- 

uð, lóðuð eða soðin. Tengistaðir (tengidósir, gegndráttar- 

kassar) skulu vera vel aðgengilegir. 

8.2 Tengingar og samskeyti eða greiningar í pipulögn eða fjöl- 

taugaleiðslu mega ekki vera nema í dósum eða kössum, sem 

skulu hafa fullnægjandi rúm fyrir tengingar. 

8S.3 Séu óeinangraðir spennuhafa hlutar í tengidós eða kassa, má 

ekki vera hægt að taka lokið af honum nema með verkfæri. 

8.4 Tengi- og samskeytabúnaður skal vera gerður fyrir þann 

fjölda tauga og gildleika, sem tengja á eða skeyta saman. 

8.5 Ekki má tengja vema eina taug við tengiklemmur, t. d. á 

rofum og tenglum, nema því aðeins, að þær séu gerðar sem 

samskeytaklemmur (fyrir tvo eða fleiri enda) (Sk 301— ), 

eða samsvarandi tengibúnaður notaður. 

8.6 Í fastri lögn má ekki nota venjuleg lampatengi til að skeyta 

saman taugarnar. 

Slík lampatengi eru einangruð og ekki gerð til að festast. Hægt 
er að tengja í mesta lagi einn 2,5 mm? margþættan leiði í hvorum 
enda hvers hólks. Þau eru einkum ætluð til að tengja lampa við 

fasta lögn. 

Festingar. 

Festingar fyrir rafstrengi skulu vera þannig gerðar og þannig 

fyrir komið, að þær skaddi þá ekki og þær verði ekki fyrir 

skemmdum af raka eða bleytu eða tærandi efnum. 

Nr. 264.
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10. Allar tengingar á hreyfanlegum leiðslum skulu vera vandlega 
gerðar, einnig þótt rafmagnstæki séu sett upp til skamms tima. 

10.1 Leiðslur fyrir færanleg tæki skulu hafa festiútbúnað við tengi- 
stað til að létta tog- og þrýstiáraun af tengistaðnum. Leiðslu- 
hulur skulu varðar gegn því að trosna upp og taugar gegn 
þvi, að snúizt geti upp á þær. Sama gildir um lausataugar 

fyrir tæki, sem eru færanleg að takmörkuðu leyti (t. d. elda- 

vélar og kæliskápa). 

Hlífðartaugar í tækjum skulu vera svo langar, að þær verði 

ekki fyrir togáraun fyrr en á eftir straumhafa taugum (Sk 

301— ), ef festibúnaðurinn bilar. 

Togfestubúnaðurinn má ekki vera spennuhafa og skal vera 
þannig gerður, að hann skaddi ekki leiðsluna, þegar hann er 
hertur að henni. 

10.2 Gera skal sérstai:ar ráðstafanir til þess að forðast, að brot 

komi á aðtaugar við innfærslustað, t. d. hafa brúnir inn- 

færsluops ávalar eða nota hlifðarhólka úr hæfilega mjúku 
efni (gúmmí eða plasti). 

Ekki er leyfilegt að hnýta á taugar eða binda þær fastar við 

tækið. Málmslöngur, -barka eða -gorma má ekki nota sem 

brothlif við innfærslustaði. 

10.3 Á margþættum leiðum verður að tryggja, að einstakir þættir 

geti ekki ýfzt frá við tengiklemmur. Til þess má t. d. nota 
strengskó, hringskó, klemmur, sem umlykja leiðinn fullkom- 

lega (jafnframt því að notaðar séu endahettur ef með þarf), 

svo og lóðun eða suðu. 

11. Við tengingar tækja, sem eru færanleg eða hreyfast aðeins tak- 
markað, má ekki færa taugar hinnar föstu lagnar beint inn í 
tengirúm tækjanna. Þetta á t. d. við um hreyfla á fjaðurvöltum, 
þvottavélar eða eldunartæki og önnur slík tæki, þegar tengibúnað- 
ur er ekki gerður fyrir tengingu fastra lagna, eða er ekki aðgengi- 

legur. Til tengingar slíks tækis skal nota lausataug (t. d. gúm- 

streng), sem tengist föstu lögninni í tengidós eða tengli. 

12. Aldrei má nota skrúfaða þéttistúta og þess háttar sem einasta 
togfestubúnað. 

13. Ekki má leggja rafleiðslur um loftrásir og loftræsigöng. 
Reglugerðin bannar ekki að leggja raflögn milli lofts og súðar, 
þótt jafnframt sé blásið hreinu lofti inn um þann hluta húss, ef 
raflögnin er aðgengileg til eftirlits. 

14. Ekki má nota jörðina eina til að leiða rekstrarstraum raforkuvirkis 
til baka. Til þess skal í öllum tilvikum nota sérstakan leiði. 

15. Þveri eða nálgist raforku- og fjarskiptaleiðslur hvor aðra, skal vera 
a. m. k. 10 mm bil á milli þeirra. Sé ekki unnt að halda þeirri 
fjarlægð, skal nota milligerð eða millilag. 

Klemmur raforku- og fjarskiptavirkja, sem liggja hlið við hlið, 

skulu aðskildar og þannig gerðar, að auðvelt sé að þekkja þær í 
sundur.



31. desember 1971. 559 

Tengingum, sem vinna þarf við í rekstrarástandi, skal vera þannig 

fyrir komið eða þær þannig gerðar, að útilokað sé, að brúað 

verði á milli kerfanna með verkfærum (t. d. skrúfjárni eða lóð- 

bolta), sem notuð eru á venjulegan hátt. 

$302 Val á gildleika raftauga og verndun þeirra gegn ofhitun 

a) Minnsti gildleiki og álag 

Gildleiki tauga skal valinn með hliðsjón af rekstraraðstæðum á hverj- 

um stað. 

1. 

  

Áverkaþol og styrkleiki 

Raftaugar og strengir skulu hafa nægan styrkleika og áverkabol. 

Málgildleiki tauga skal ekki vera minni en segir í töflu 302—1. 

Tafla 302— 1. Lágmarksgildleiki leiða í taugum og strengjum. 
  

    

  

    

Tegund lagnar Minnsti gildleiki mm? 
Cu Al 

Föst varinlögn .........0000000000 00 enn 1,5 2,5 

Leiðslur í rofa- og greinivirkjum með straumstyrk upp í 2 A 0,5 
yfir 2A upp í 16A .......00000 000 0,75 
yfir ÓA ..........00000r nr 1,0 

Opin lögn (berar eða óvarðar taugar á einangrurum) ...... 6,0 16 

Lausataugar fyrir tæki með allt að 2A straumnotkun og ekki 
lengri tengileiðslu en 2 m skv. fyrirmælum í viðkomandi 
prófunarreglum ............0%. 000 nanna 0,5 

Lausataug fyrir smátæki með allt að 1A straumnotkun 
má vera grennri en 0,5 mm?, ef þörf er á mjög þjálli aðtaug 
og aðtaugin annaðhvort fasttengd við tækið eða með fast- 
steyptum tangartengli og tækið með tilsvarandi tækja- 
tengli. 

Lausataugar fyrir tæki með allt að 10A straumnotkun og fyrir 
tækja- eða taugartengla allt að 10A málstærð ............ 0,75 

Lausataugar fyrir tæki með yfir 10A straumnotkun, lausa 
fjöltengla, tækjatengla og taugartengla yfir 10A og upp í 16A 
málstraum ............2.002.0 00 1,0 

Lausataugar fyrir háspennutæki .................0...... 1,5 

Fastar innri taugar í ljóskerjum ............000.000000.. 0,5 

Ljósakeðjur til inninotkunar: 
Milli ljósakeðju og tengilkvíslar, sjá lausataugar hér að ofan. 
Milli lampahaldanna ..............000..n neee 0,5 

Óeinangruð hlífðartaug í málmvörðum strengjum skoðast 
ekki sem óvarin taug. Minnsti gildleiki slíkrar taugar er .... 1,0 

Taugar í loftlínum ..........200000. 0000 sjá $312 b) 

Jarðskautstaugar og óeinangraðar taugar í jarðvegi (jarðskaut) sjá 8241 og $242 
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2. Stöðugt álag á einangraðar taugar 

2.1 Á leiða í einangruðum taugum má leggja stöðugan straum- 

styrk samkvæmt töflu 302—2, Í því tilliti skal aðgreina eftir- 

talda flokka: 

1. flokkur: Ein eða fleiri einleiðis-taugar í pípu (t. d. plast- 
einangraðar ídráttartaugar). 

2. flokkur: Fjölleiðaleiðslur, t. d. plaststrengir, blýstrengir og 

lausataugar. 

3. flokkur: Einleiðisleiðslur, lagðar utan á, þannig að bilið 

milli þeirra sé að minnsta kosti jafnt þvermáli 

leiðslnanna. 

Einnig einleiðis-tengileiðslur innan rofa- og deili- 

virkja (-skápa, -klefa) og í straumteinrennum. 

Tafla 302—2. Leyfilegt stöðugt álag á einangraðar taugar og strengi 

við allt að 257C umhverfishitastig. 

  

    

  
    

  
  

| | | 
Málgildleiki Flokkur 1 Flokkur 2 | Flokkur 3 

| Cu Al | Cu Al | Cu Al 
mm? | A A | A A | A A 

0,75 — — 13 — 16 — 
1 12 — 16 — 20 — 
1,5 16 — 20 — | 25 — 

| 

2,5 21 16 | 27 21 | 34 21 
4 27 21 36 29 45 35 
6 35 27 41 37 57 45 

10 | 48 38 65 51 18 61 
16 | 65 51 87 68 104 82 
25 88 69 115 90 137 107 

35 110 86 143 112 168 132 
50 140 110 178 140 210 165 
70 175 — 220 173 260 205 

95 210 — 265 210 310 245 
120 250 — 310 245 365 285 
150 — — 355 280 415 330 

185 — — 405 320 | 475 375 
240 — — 480 380 | 560 440 
300 — — 555 435 | 645 510 

400 — — —  — | 770. 605 
500 — — — — 880 690 

Sé umhverfishitastig yfir 25%C, minnkar leyfilegt álag samsvarandi gildunum í 
töflum 302—3 og 302—4.     
  

2.2 Við umhverfishitastig, sem nemur allt að 25*C má stöðugt álag 

vera samkvæmt töflu 302—2, en við umhverfishitastig yfir 

250C má stöðugt álag ekki vera meira en tafla 302—3 sýnir.
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Við umhverfishitastig yfir 55*C skal nota sérstakar hitaþolnar 
leiðslur. (Markhitastig við leiði t. d. 100*C eða 180*C). Stöð- 

ugt álag má þá vera samkvæmt töflu 302—-4. 

Tafla 302—3. Leyfilegt álag á einangraðar taugar og strengi við 

umhverfishitastig milli 25*C og 55%C. 
  

Leyfilegt stöðugt álag í %/, af gild- 
Umhverfishitastig *C um úr töflu 302—2 

Gúmeinangrun | Plasteinangrun 
  

  

      
yfir 25 til30 .........0........ 92 | 94 
yfir 30 til35 „20.00.0000... 85 | 88 
yfir 35 til40 ..........0.... 15 | 82 
yfir 40 til45 ................. | 65 | 15 
yfir 45 til50 „00.00.0000... 53 | 61 
yfir 50 til55 .................. 38 | 58 

| 
  

Tafla 302—-4. Leyfilegt álag á hitaþolnar taugar og strengi við hærra 

umhverfishitastig en 55*C. 
  

  

  
  

      

*C umhverfishitastig hjá leiðslum með: Leyfilegt stöðugt álag í 

O/, af gildum töflu 302—2 
Markhitastig 100 *C Markhitastig 180 *C 

yfir 55 til 65 | yfir 55 till45 100 
yfir 65 til 70 | yfir 145 til 150 92 
yfir 70 til 75 | yfir 150 tilll55 85 
yfir 75 til 80 | yfir 155 til 160 15 
yfir 80 til 85 |) yfir 160 til 165 65 
yfir 85 til 90 ! yfir 165 til 170 53 
yfir 90 til 95 | yf 170 til 175 38 

| 
  

Oft ber það við, að margir strengir liggja saman, og ber að taka 
tillit til þess ásamt umhverfishitastigi við val á gildleika leiða. 

Með tilliti til þessa ber, þegar pípur með taugum eða rafstrengir, 
t. d. í strengrennum, liggja samsíða á lengra bili en 4 m og milli- 

bilið milli þeirra er minna en þvermál pípnanna eða strengj- 

anna, að lækka straumálag á taugar frá því, sem leyft er í töfl- 
um 302—1, —2 og — 3, samkvæmt eftirfarandi töflu: 
  

  

Fjöldi pípna eða strengja 2 3 4 5 6 1 eða 
Í fleiri 

Lækkunarstuðull ...... 0,9 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6     
  

3. Stöðugt álag á jarðstrengi 

Á jarðstrengi, hvort sem þeir eru lagðir í jörðu eða annars staðar, 
má álag vera í samræmi við þá staðla, sem viðkomandi strengir 

eru framleiddir eftir. 

B73
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4. Leyfilegt álag á taugar og strengi í sérstökum tilvikum 

4.1 Við breytilegt álag (skammtíma eða slitrótta notkun) má 
leggja meira straumálag á leiðslur um stundarsakir en það 

sem tilgreint er í 2. lið, með því skilyrði að þær hitni ekki um 

of. Í hverju tilviki verður að reikna út, hver gildleiki tauga 

má vera, en til þess þarf álagið og hlutfallið milli tímans, 

sem álagið varir, og tímans, sem líður á milli, að vera vel 

þekkt. (Sk. 302—  )). 

4.2 Stöðugt álag á bera leiða og fastlagðar einleiðis tengileiðslur 

allt að 50 mm? Cu eða 70 mm? Al að gildleika, milli véla, 

spenna, rafgeyma, rofavirkja o. þ. h., má vera skv. 3. flokki 
í töflu 302—2. 
Taflan gildir ekki um stærri gildleika slíkra leiða né heldur 

um loftlínur eða straumleiða fyrir ökutæki eða flutningatæki. 

Slíkar tengileiðslur verður að velja þannig, að þær hafi næg- 

an styrkleika og hitni ekki hættulega með tilliti til rekstrar 

þeirra eða umhverfis, þótt þær flytji hæsta straum, sem fyrir 

kemur í rekstri hlutaðeigandi virkis. 

Fyrir stærri gildleika en að ofan greinir verður að meta í hverju 
tilviki hve mikið álag má vera. Staðlar annarra landa hafa að geyma 
sérstök ákvæði um hámarksálag á töfluleiða og straumleiða, t. d. 
VDE/DIN eða SEN. 

4.3 Þegar um er að ræða hreyfla í tækjum, sem hafa fleiri 

hreyfla, getur langur ræsitími, tíðar ræsingar eða álags- 
toppar valdið því að heildarstraumur að slíku tæki fari um 

stundarsakir yfir málstraum hreyflanna. Í slíku tilviki skaí 

reikna heildarmálstraum hreyflasamstæðunnar sem kvaðratiskt 
meðalgildi og leggja hann til grundvallar við ákvörðun á gild- 

leika tauganna (Sk 302— ). 

Gildleika tauganna má þá finna samkvæmt töflum 302—2, 3 og 

4, svo framarlega sem tími sá, sem hámarksstraumur sam- 

stæðunnar varir, fer ekki yfir þau mörk, sem gefin eru í töflu 

302—-5. Sé sá tími lengri, skal fara að eins og segir í 4.1. 

Fyrir jarðstrengi gilda álagsgildi framleiðslustaðla, sem vísað 

er til í 3. lið. 

Tafla 302—-5. Leyfilegur álagstimi hámarksstraums fyrir gild- 

leika tauga, valinn skv. kvaðratisku meðalgildi. 
  

  

      

Málgildleiki Leyfilegur tími 
mm? sek. 

uppíó6 ....... 4 
lOtil25 ...... 8 
35 til50 ...... 15 
70 till50 ..... 30 
185 og stærri .. 60 
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b) Verndun tauga og strengja gegn ofhitun 

Taugar og strengi skal vernda með yfirstraumsvarbúnaði gegn ofhit- 

un, sem getur stafað af vfirálagi eða algjöru skammhlaupi. 

Tafla 302—-6. Stærð yfirstraumsvarbúnaðar miðað við gildleika ein- 

angraðra tauga og strengjal). 
  

  

  

      
  

  

Málgildleiki!) Flokkur 1 Flokkur 2 Flokkur 3 
mm? Cu?) A A A 

“ | 

0,75 — | 10 | 16 
1 10 16 20 
1,5 16 20 25 

2,5 20 25 35 
4) 25 35 | 50 
6 35 50 63 

10 50 63 80 
16 63 80 100 
25 80 100 125 

35 100 | (195 160 
50 125 | 160 200 
70 160 | 224 250 

95 | 200 250 300 
120 | 250 300 355 
150 — 355 425 

185 — 355 425 
240 — 425 500 
300 — 500 600 

400 —- — 110 
500 | — | — | 850 

| - | 

Við umhverfishitastig yfir 25*C skal velja yfirstraums- 
varbúnað með lægri málstraum í samræmi við gildin 
í töflum 302—3 og 302—4. Skal þá velja næstu mál- 
stærð neðan við það gildi, sem reiknað er út skv. 
töflunum. 

1) Málgildleiki leiðis, skal ekki vera minni en segir 
í töflu 302— 1. 

2) Þegar notaðir eru Al-leiðar skal velja yfirstraums- 
varbúnað einu stigi minni en segir í töflunni.     
  

1. Yfirálagsvörn 

1.1 Þegar búast má við, að álag miðað við tiltekinn gildleika geti 
í lengri tíma farið yfir þau mörk, sem gefin eru í töflu 302—2, 

skal velja gildleika einu stigi ofar en taflan segir til um. 

Þessa þarf að gæta, t. d. þegar málafl tiltekins virkis liggur við 
umrædd mörk, en þó er búizt við, að meira sé lagt á virkið í svo 
langan tíma, að vörn lagnarinnar að því sé ekki lengur örugg 
(með hliðsjón af dreifingu í útleysigildum yfirstraumsvarbúnaðar). 

264.
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1.2 Velja skal bræðivör og sjálfvirk vör fyrir taugar og strengi 

samkvæmt töflu 302—6 miðað við að hitastig umhverfis sé 

ekki hærra en 25C (t. d. bræðivör skv. CEE 16 eða sjálf- 

virk vör skv. CEE 19). Sjá einnig 8 272, um sjálfvirk vör. Við 

hærra hitastig skal fara eftir töflum 302—3 og 302—4. Sjálf- 

rofa og segulrofa með hitaútleysibúnaði skal stilla á gildi, sem 

ekki eru hærri en segir í töflu 302—2, 302--3 eða 302—-4. 

1.3 Yfirstraums-varbúnað fyrir jarðstrengi má velja þannig, að 

málstraumur varnarbúnaðarins eða ástilltur útleysistraumur 

sé allt að því gildi, sem leyft er við stöðugt álag skv. hlut- 
aðeigandi framleiðslustöðlum. 

1.4 Yfirálagsvörn má setja hvar sem er í straumrásina. Milli upp- 

hafs leiðslu og vfirálagsvarnar hennar mega ekki vera straum- 

úttök (tenglar eða greiningar). 

1.5 Sé gildleika tauga breytt niður á við á leið þeirra, skal grennri 

gildleikinn varinn gegn ofhitun vegna yfirálags. 

Yfirálagsvörn þessari má þó sleppa ef granni endinn er ekki 

lengri en 2 m og yfirstraumsvörnin fyrir framan hann er ekki 

meira en þremur stigum ofar en miðað er við samkvæmi töflu 

302—6. 

Slíkur leiðslukafli má þó ekki liggja á brennanlegu undirlagi, 

t. d. tré. 

Samkvæmt þessu má t. d. grenna taugar frá stofni eða kvísl að 
mæli. Á þeim kafla jarðstrengs í neyæzluveitu, er kemur upp úr 
jörðu, getur yfirstraumsvörn strengsins einnig nægt, ef hún er 
ekki meira en þrem stigum hærri en gefið er fyrir sama gildleika 
í flokki 2 í töflu 302—6. Sjá einnig lið 2.2. Skammhlaupsvörn skal 
þó vera skv. 2. lið. 

1.6 Leiðsla, sem við eru tengdar straumrásir, t. d. á einni greini- 

töflu, telst varin gegn yfirálagi, ef summa málstrauma yfir- 

álagsvarbúnaðar fyrir útfarandi leiðslur er jöfn eða minni en 

málstraumur þeirrar yfirálagsvarnar, sem leyfð er fyrir leiðsl- 

una. 

1.7 Fyrir stýrileiðslur í rofa og greinivirkjum þarf ekki að vera 

sérstök yfirálagsvörn. 

Þetta á einnig við um stýrileiðslur í rofaskápum eða -kössum fyrir 
hreyfla. Fyrir stýrileiðslur þarf hins vegar að vera skammhlaups- 
vörn, sbr. 2. lið. 

2. Skammhlaupsvörn 

Við upphaf leiðslu skal setja yfirstraumsvarbúnað til varnar gegn 

áhrifum skammhlaupsstraums. 

2.1 Þessu ákvæði telst fullnægt, ef í upphafi leiðslu er yfirálags- 

vörn skv. 1. lið, sem jafnframt er viðurkennd sem skamm- 

hlaupsvörn. Sjá einnig $ 272 h), um notkun sjálfvirkra vara.
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c) Frávik 

1. 

to
 

2. Sem yfirstraumsvarbúnað til varnar gegn áhrifum skamm- 

hlaupsstraums má nota bræðivör (t. d. skv. CEE 16) eða sjálf- 

virk vör (t. d. CEE 19), sem valin eru allt að þrem stigum 

hærri en ætlað er hverjum gildleika sem yfirálagsvörn sam- 

kvæmt töflu 302—6, enda sé annarsstaðar í leiðslunni komið 

fyrir yfirálagsvörn (Undantekning, 2. málsgr. í lið 1.5). 

2.21 Um þetta gildir, að straumurinn við algjört skammhlaup 
í enda leiðslunnar verður að geta orðið a. m. k. 3-faldur 

málstraumur eða ástilltur straumur yfirálagsvarnarinn- 
ar, þegar hún er valin einu stigi hærri en miðað er við 

skv. töflu 302—-3. 

Í slíku tilviki má ekki leggja leiðsluna nærri brennan- 
legu efni, t. d. tré. 

Lo
 

Lo
 

A)
 

Á sama hátt verður straumurinn við algjört skammhlaup 

í enda leiðslunnar að geta orðið 6-faldur, ef yfirstraums- 

vörnin er fveim stigum hærri, eða 

9-faldur, ef yfirstraumsvörnin er þrem stigum hærri en 

en hitaútleysibúnaður yfirálagsvarnarinnar er stilltur á. 

(Sk 302—). 

Ákvæðum um yfirstraumsvörn skv. staflið b) þarf ekki að full- 

nægja í eftirgreindum tilvikum: 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Í dreifikerfum, enda séu taugar þannig lagðar, að ekki stafi 

af þeim ikveikjuhætta. 

Taugar, sem eru þannig lagðar, að ekki stafi af þeim eldhætta, eru 
t. d. taugar lagðar niður eftir staur sem er þannig settur, að 

ekki sé íkveikjuhætta fyrir önnur mannvirki, þótt hann brenni. 

Fyrir leiðslur í rofa- og deilivirkjum, sem tengja vél, spenni, 

rafgeymi eða því um líkt við tilheyrandi búnað, ef þær eru 

ekki fyrir eigin notkun hlutaðeigandi stöðvar (t. d. lýsingar- 

kerfi, vélalagnir o. þ. h.). 

Fyrir leiðslur, þegar þannig hagar til, að hætta getur stafað 

af því við rekstur viðkomandi tækja, að yfirstraumsvarbún- 

aður rjúfi. 

Raftaugar, sem hætta getur stafað af, að rofni, eru t. d. taugar í 

segulgjafastraumrás véla, taugar í eftirvafsstraumrás straummæli- 
spennis og taugar fyrir hemlarásir rafmagnstækja. 

Fyrir inntakstaugar (frá heimtaug inn í stofnvarkassa), en um 

það gilda reglur í $ 310 d). 

Fyrir stuttar tengitaugar milli straumteina eða aðaltauga og yfir- 

straumsvarbúnaðar á töflu þarf ekki að vera sér skammhlaups- 

vörn, þó þær séu grennri en aðaltaugarnar, ef þannig er frá þeim 

gengið, að skammhlaup megi teljast útilokað. 

Nr. 264.
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Séu slíkar taugar lengri, en Í m ætti gildleiki þeirra ekki að vera 

minni en þriðjungur af gildleika straumteinanna eða aðaltauganna, 

sem þær greinast frá. Sérstakrar vandvirkni ber að gæta við lagn- 

ingu tengitauganna, svo að ekki geti verið hætta á skammhlaupi 
milli tauga eða til jarðar, á bilinu milli samskeytanna og yfir- 

straumsvarnarinnar. 

d) Sérstök ákvæði 

1. Ljósagreinar og tenglagreinar með tveggja póla tenglum. 

1.1 Ljósagreinar má ekki verja með stærri yfirstraumsvörn en 25 A. 

Jafnframt skal taka tillit til leyfilegs álags á taugar og raflagna- 

efni í viðkomandi grein. 

Samkvæmt ofansögðu verður t. d. að gæta þess, að 10 A rofi sé ekki 
fyrir stærri hluta af grein en svo, að álag fari ekki yfir mál- 
straum hans. Málstraumur tenglabúnaðar má og ekki vera minni 
en vars þess, sem fyrir greininni er. 

1.2 Í íbúðarhúsalögnum og lögnum sem samsvara þeim að stærð og 

gerð, má ekki verja ljósagreinar og greinar fyrir 2-póla tengla 
upp í 16 A málstraum með öðrum tegundum varbúnaðar en 
hér segir: 

bræðivör upp í 10 A, 
sjálfvirk vör, af gerð L, upp í 10 A, 
eða sjálfvirk vör, gerð H, upp í 16 A. 

Ljósastæði og tenglar mega þá ekki vera fleiri en 20 samanlagt 

á grein. 

Fyrir einn 2-póla 16 A tengil á sérgrein má þó hafa 16 A 
bræðivar eða sjálfvirkt var af gerð L. 

2. Í hlífðarleiði má ekki vera yfirstraumsvarbúnaður. Búnaður, sem 
notaður er til að vaka yfir straumi í núllleiði, skal annaðhvort 

rjúfa samtímis alla fasaleiðana eingöngu eða núllleiðinn ásamt 
fasaleiðunum. 

S 303 Opin lagning tauga 

Þar sem ekki er annars getið, má nota óvarðar taugar eða bera leiða (eða 

teina) í útilínur, í lagnir í virkjaklefum, í straumteina fyrir vélasalskrana 

og til annarra sérstakra nota, þar sem aðstæður eru slíkar, að æskilegt er 

talið að nota slíka opna lögn. Um lagningu þeirra gilda eftirfarandi 
reglur: 

1. Einangraðar leiðslur 

1.1 Gúm- og plasteinangraðar taugar (t. d. CEE (2) O1, Braided and 

Compounded Single Cable eða CEE (13) 01, General Purpose 

Single-Core Cable) má ekki leggja undir eða á trélista né heldur 
í eða undir múrhúð.
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1.2 Í byggingum skal leggja slíkar taugar á einangrurum. Þær skulu 
haldast að minnsta kosti í 1 em fjarlægð frá vegg, sem þær eru 

lagðar á. 

Í rofa- og deilivirkjum má leggja einangraðar taugar á slétt undir- 

lag úr litt brennanlegu efni. 

Varðandi taugar lagðar óvarðar úti sjá $ $ 311--316 um loftlinur. 

2. Berar leiðslur 

2.1 Ójarðtengdir berir leiðar 

8 304 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

Þá má einungis leggja á einangrurum, sem hafa nægilegan 

styrk til að þola þá áverka og rafmagnsáraun, sem búast 

má við á hverjum stað. 

Bilið milli tauganna skal vera minnst sem hér segir: 

Við haflengd yfir 6 m, minnst 20 cm, 

— frá 4—6 m, — 15 em, 

— frá 2—4 m,  — 10 em, 

— minni en 2 m — 5 em. 

Þegar lagt er á bygsingarhlutum (vegg, þakbitum, lofti) 

skal bílið milli þeirra og tauganna vera a. m. k. 5 em (t. d. 

frá vegg). 

Í rofavirkjum og rafgeymavirkjum, vélum og spennum eða 

milli slíkra virkja mega ofangreind bil vera styttri en að 

ofan segir. Nota ber þá leiða með þannig þverskurðarlög- 

um (prófil) að þeir hafi næga stifni gagnvart hliðarbeygju, 
eða haldara úr einangrunarefni til þess að tryggja, að fjar- 

lægðir haldist nógu miklar. 

Slíkar taugar mega liggja saman (án bils á milli), ef þær 

eru hliðtengdar til þess að auka gildleika, þ. e. séu þær sam- 

póla og ekki hægt að nota aðeins eina þeirra í einu. 

Berir jarðtengdir leiðar 

Bera jarðtengda leiða úr eir eða zinkuðu stáli, má leggja beint 
á byggingarhluta eða í jörðu. Gildleiki slíkra tauga skal vera skv. 

8 242. 

Pípulagnir 

a) Einangraðar leiðslur í pipum má nota að svo miklu leyti sem leyft er 

iS 8 331—357, þar sem rætt er um raflagnir á mismunandi stöðum. 

b) Nota má pípur og hlutaðeigandi búnað úr járni, plasti eða öðru efni, 

sem Rafmagnseftirlit ríkisins viðurkennir. Pípur skulu vera þannig 

gerðar, svo og búnaður þeirra, að einangrun tauga geti ekki skaddazt 

af ójöfnum innan í pípunum eða af skörpum brúnum. 

Skarpar brúnir myndast t. d. þegar pípur eru sagaðar í sundur og 
skal þess gætt að hreinsa pípuendana með réttum áhöldum. 
Skyggna ber pípur að innan áður en þær eru notaðar. 

Nr. 264.
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ce) Ekki má nota málmpípu eina sér sem hlifðarleiði. 

d) Í huldum járnpípulögnum, hvort heldur er í stein- eða timburhúsum, 
skal nota samsetningarbúnað (hólka, dósir og annað), sem tryggir 

öruggt leiðið samband um alla lögnina, og síðan tengja hana við hlifð- 

artaugakerfi veitunnar. 

Á bak við töflur, þar sem pípur eru tengdar við járnkassa eða járn- 
ramma, skal vera öruggt leiðið samband milli pipulagnarinnar og 

töflukassans eða töflurammans. 

Í timburhúsum skal lögð sérstök áherzla á, að í jarðtengdum 
raflögnum sé öruggt leiðið samband um alla lögnina. 

Um utanáliggjandi járnpípulagnir (fittings-lagnir) á þurrum stöðum 

gilda ekki þessar kröfur, en slíkar raflagnir eða hlutar raflagna skulu 

einangraðir frá járðtengdum lögnum, svo og öðrum jarðtengdum hlut- 

um. 

e) Um lagningu plastpipna gilda þessar reglur: 

1. Ekki má snitta pípurnar og ekki nota við þær hólka, nippla eða 

dósir með skörpum fjöðrum eða öðru því, sem særir pípurnar 

þannig, að hætt sé við, að þær geti brotnað. 

2. Allur pipubúnaður og dósir skulu vera úr einangrunarefni. 

Mælt er með, að töflukassar séu einnig úr einangrunarefni og 
uppfylli skilyrði um hlífðareinangrun, en leyft er að nota málm- 
kassa, ef beitt er við þá einhverri af varnarráðstöfununum skv. 
SS 204—211. 

3. Í utanáliggjandi pípulögnum er leyft að taka plastpipur í gegnum 

loft og veggi. Ef pipunum er hætt við áverkum, þar sem þær 

koma upp Í gegnum gólf, skal verja þær með vönduðum trélista 

eða stálpíipu. Óvarðar plastpípur má ekki leggja nær gólfi en 

5 em. 

4. Þar sem plastpípur eru lagðar ofan á bitum eða gólfi uppi á loft- 

um, skal verja þær örugglega gegn því, að gengið sé á þeim eða 
Þær verði á annan hátt fyrir hnjaski, svo að hætta sé á, að þær 

brotni eða skemmist. 

5. Plastpípur skulu ávallt lagðar í hæfilegri fjarlægð eða einangrað- 

ar frá heitavatnspípum eða öðrum þeim hlutum, sem eru svo heitir, 

að pipurnar kynnu að verða fyrir skemmdum frá þeim. 

6. Forðast ber, að píipurnar komi í snertingu við efni, sem leysa upp 

Plast, t. d. asfalt. 

Í huldum plastpípulögnum getur verið nokkur hætta á því, að 
borað sé eða neglt í pipurnar og að bor eða nagli snerti raftaugar 
og verði spennuhafa. Gæti slíkt haft í för með sér snertihættu og 
íkveikjuhættu. Til þess að draga úr þessari hættu er mælt með 
að leggja plastpípur í huldum lögnum í veggjum lóðrétt (t. d. 
að rofum, tenglum og töflum) eða lárétt (t. d. milli tengla niðri 
undir gólfi), en aldrei á ská.
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f) 

8) 

h) 

I) 

Barkapipur af viðurkenndri gerð og með viðeigandi búnaði má nota, 

þar sem það þykir hentugt, t. d. frá fastri pipulögn að staðbundnum 

hreyfli, sem búast má við, að verði fyrir titringi, þegar hann er í 

gangi, og utan á vélasamstæðum, þar sem barkapípulögn fer betur 

en lögn úr stinnum pípum. Í slíkum tilvikum skal nota fjölþættar 
taugar eða streng í pípunum. 

Ekki má nota barkapípur á rökum eða blautum stöðum eða í stein- 

steypu, nema þær séu sérstaklega varðar gegn raka og samþykktar 

til notkunar á slíkum stöðum. Til varnar því, að taugar skaddist af 

skörpum brúnum á málmbarkapípum, skal setja þar til gerða kraga í 

pipuenda, t. d. þar sem pípur enda í dósum. Barkapípur má aldrei 

nota sem lausataug. 

Pipur skulu, vera þannig lagðar, að vatn komist ekki inn í þær og 

að ekki sé hætta á, að raki þéttist í þeim. 

Ef pípur í einni og sömu raflögn eru lagðar um mismunandi heita 
eða kalda staði, er hætta á því, að rakt loft þéttist í hinum 
kaldari hluta pípulagnarinnar og vatn myndist. Þetta á við t. d. 
um pípu, sem lögð er milli rishæðar án hitaeinangrunar og upp- 

hitaðra herbergja á hæðinni fyrir neðan og yfirleitt um pípur, sem 
lagðar eru í gólf, loft eða veggi milli upphitaðra herbergja og 

óupphitaðra eða í útveggi. 
Til þess að draga úr hættu á því, að raki myndist í pípum, ber 
að leggja þær þannig, að mismunur á hitastigi einstakra hluta 

pípnanna verði sem minnstur. 

Pípur skulu rækilega festar. Bil milli festipunkta skal vera nægi- 

lega stutt til þess að lögnin beri sig vel milli þeirra og að ekki 

sé hætta á að pípur aflagist eða dragist út úr stútum og samsetn- 

um. 

Þessa ber einnig að gæta í huldum lögnum, þar sem bil milli 
festipunkta er að jafnaði haft lengra en í utanáliggjandi lögnum. 

Pípur skulu vera nægilega viðar og þannig lagðar, að auðvelt sé að 

draga raftaugar í þær. Skulu taugar vera margþættar, ef gildleiki 

þeirra er 6 mm? eða meira. Við rofa, tengla og annan búnað og 

tæki, sem pípur liggja að, skulu þær lagðar þannig, að þær hylji 

raftaugarnar alla leið að búnaðinum eða tækinu. 

i) Dósir fyrir tengingu raftækja eða fyrir samtengingar eða greiningu 

k) 

á taftaugum skulu vera nógu stórar og hentugar og þannig stað- 

settar, að þær séu aðgengilegar, þegar raflögnin er fullgerð. Pípur 

skulu vera vandlega festar við dósina í þar til gerðum stútum eða 

festibúnaði, þannig að pípan geti ekki gengið inn í dósina. 

Ekki má draga taugar í pípur, sem lagðar eru í steinsteypu, fyrr 

en pípurnar eru orðnar þurrar. 

8 305  Plaststrengur, óskermaður 

a) Plaststreng má nota í fastalagnir við þær aðstæður, sem um getur 

i reglunum í $ 8 331—-357 um raflagnir á mismunandi stöðum. 

B74 
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b) Plaststreng má leggja utan á fleti eða í pípum eða viðeigandi 
stokkum. Slíkan streng má því aðeins leggja sem hulda lögn, að 
hann sé í pípum. Sé hann lagður utan á, skal hann vera aðgengi- 
legur. Þar sem strengurinn er festur á vegg eða loft með spennum 
eða þviumlíku, má fjarlægð milli festinga ekki vera meiri en 18— 
50 em, eftir því hve stinnur strengurinn er. 

Um vörn gegn skemmdum og festingar fyrir rafstrengi, sjá 8 301. 

Ákvæðin í þessum staflið fela bað m. a. í sér, að leyfilegt er að 
leggja slíkan streng á strengjastiga og einnig að hengja hann á 
burðarþráð. 

c) Samtengingar og greiningar skulu gerðar í þar til ætluðum rúm- 
góðum tengidósum. Bæði dósir og annar búnaður skulu henta strengn- 
um og þeim aðstæðum, sem fyrir hendi eru á hverjum stað. Eigi 
skal taka fleiri strengi inn í dós en stútarnir á dósinni segja til um. 

d) Á strengi, sem lagðir eru í pipu, má ekki leggja meira álag en leyft 
er sky. töflu 302—2, flokki 1. 

S 306 Blýstrengur, gúm- eða plasteinangraður 

a) Blýstreng, gúm- eða plasteinangraðan með stálbandsvafi, má leggja í 
jörðu og ofan jarðar. 

Blýstreng, gúm- eða plasteinangraðan án stálbandsvafs, með eða án 
plastkápu, má ekki leggja í jörðu. Sjá ennfremur reglurnar í 8 8 331 
—357 um raflagnir á mismunandi stöðum. 

Þegar blýstrengur er lagður á vegg eða í loft og festur með spennum, 
má fjarlægð milli festinga ekki vera meiri en 25—50 em, eftir því, 
hve stinnur strengurinn er. 

Nánari fyrirmæli um lagningu strengja Í jörðu og vörn gegn 
skemmdum, þar sem strengur kemur upp úr jörðinni, eru gefin 
i 8$ 307 a). 

Varðandi festingar fyrir rafstrengi sjá $ 301. 

b) Samtengingar og greiningar skulu gerðar í þar til ætluðum rúmgóðum 
tengidósum, sem veita næga vörn gegn raka, ryki, áverkum og efna- 
breytingum, og verja strenginn við þau skilyrði, sem eru á staðnum. 

c) Blýkápu og tengidósir úr leiðnu efni skal tengja við hlifðartaugar í 
riðstraumskerfi með hærri spennu en 65 V til jarðar. Þar sem kraf- 
izt er, að blýkápan sé tengd við hlifðartaugar, skal í samsetningar- 
og greinidósum tengja saman blýkápur allra tauga, sem koma inn í 
dósina. Sem hlífðartaug til hlifðartengingar á blýkápum strengja má 
nota beran aukavir innan undir kápunni. Til hlífðartengingar á öðr- 
um hlutum, skal hinsvegar nota einangraða hlifðartaug innan sömu 
kápu og aðrar taugar strengsins.
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S 307 Jarðstrengir 

a) 

Þ) 

c) 

d) 

Samkvæmt $ 301 staflið c), skulu strengir lagðir þannig, að þeir séu 

varðir gegn sköddun, tæringu og skemmdum vegna of mikils hita eða 

kulda. Rafstrengir, sem lagðir eru í jörðu, skulu þannig lagðir, að 

þeir séu varðir gegn skemmdum vegna umferðar og venjulegrar jarð- 

vinnu. 

Jarðstreng skal að jafnaði ekki leggja grynnra en 0,7 m undir yfir- 

borð jarðar. Þó ber að haga því eftir aðstæðum á hverjum stað. Undir 
vegi með þungri umferð þarf að grafa streng dýpra. Ef klöpp er undir, 

má leggja jarðstreng ofan á klöppina og þá grynnra, en ávallt skal 
gæta þess, að hann sé vel varinn gegn skemmdum. 

Leggja skal strengi á þéttan, sléttan og steinlausan botn skurðs eða 

gryfju og skal fyllt að þeim með sandi eða öðru svipuðu steinlausu 

fylliefni. 

Til varnar gegn skemmdum vegna jarðrasks koma til greina eftirfar- 

andi þrjár aðferðir: 
1. Þekja strenginn t. d. með hellum úr steinsteypu eða öðru, sem 

veitir strengnum jafngóða vörn gegn áverkum. 

2. Merkja legu strengsins í jörðinni með því að leggja plastborða 

með sterkum lit (t. d. krómgulan) í jörðina beint yfir strengn- 

um, þó ekki nær honum en um það bil 30 em. 

3. Merkja legu strengsins með hælum, sem reknir eru niður Í jörð- 

ina við strenginn. 

Í þéttbýli ber að viðhafa í. aðferð og 2. aðferð má einnig nota eina 

sér, eða ásamt 1. aðferð eftir því, sem nauðsyn krefur í hverju til- 

viki. Þó má sleppa þessum vörnum, þar sem jarðstrengir liggja í þar 

til gerðum stokkum, eða legu þeirra er annars þannig háttað, að 

áverkahætta megi heita útilokuð. 

Á víðavangi utan þéttbýlis ber að viðhafa 3. aðferð og æskilegt er að 

nota einnig 2. aðferð jafnframt. 

Þegar lega jarðstrengs er merkt með hælum, gilda eftirfarandi reglur: 

Á beygjum skal ekki vera lengra bil milli hæla en svo, að greinilegt 

sé, hvar strengurinn liggur, og annars staðar skal bilið ekki vera 

lengra en svo, að vel sjáist frá einum hæl til annars. 

Mælt er með merkihælum úr tré, gegndreyptum fúavarnarefni, 
eða úr öðru ekki síður haldgóðu efni. Merkihælar úr tré, ættu 
að vera ferstrendir, a. m. k. um 10X10 cm að gildleika og um 
120 cm á rengd, þar sem því verður við komið. Þeir skulu standa 
um 30—40 cm upp úr jörðu. Á eina hlið hælsins skal festa sterka 
plötu úr varanlegu efni 10 em breiða og 20 cm langa. Platan skal 
vera áletruð JARÐSTRENGUR. Áletrun skal þannig sett á plötuna, 
að ofan við hana megi letra nafn eða skammstöfun hlutaðeigandi 
rafveitu. Hælarnir skulu reknir niður þannig, og plöturnar festar 
þannig á þá, að plötuflöturinn sé samhliða jarðstrengnum (ekki 
þvert á stefnu hans). Platan skal vera krómgul á lit, en áletrun 

svört. 
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e) Þar sem strengur er tekinn upp úr jörðu, ber að verja hann t. d. með 

pipu, málmhlíf eða öðru slíku. 

f) Samsetningar og greiningar, svo og tengingar við vélar, spenna og 

tæki, skulu þannig gerðar, að örugglega sé komið í veg fyrir, að raki 

geti komizt í strenginn eða olía runnið út úr honum. Fullnægjandi 

einangrun sé tryggð, bæði milli víra innbyrðis og milli víra og jarðar. 

Samtengingar og greiningar skulu gerðar í þar til ætluðum hólkum. 
Á enda strengsins skal að jafnaði hafa hólk, en einnig má ganga 
frá endanum á annan hátt, ef ekki er hætta á að olía geti lekið 
út, eða strengurinn geti orðið fyrir öðrum skaðlegum áhrifum. 

{éj
sð —
 Blýkápu, málmvöf og strenghólka úr leiðnu efni skal tengja saman. 

Þar sem krafizt er, að blýkápan sé jarðtengd, skal í samsetningar- og 

greinihólkum tengja saman blýkápur allra strengjanna, sem koma inn 

í hólkinn, og jafnframt skal tengja blýkápurnar við hólkinn, ef hann 

er úr leiðnu efni. 

h) Blýkápu má ekki nota eina sér sem hlifðarjarðtaug. 

i) Skermleiði undir plastkápu plastjarðstrengja má aðeins nota sem hlifð- 

arleiði. Í dreifikerfi svo og í stofni eða kvísl neyzluveitu, þar sem 

núllun er beitt, má þó nota slíkan skermleiði sem núlltaug (sameigin- 

lega miðtaug og Hlífðartaus). Sbr. þó 8 207 DD. 

Raftaugar fyrir götulýsingu, sem engin önnur neyzlutæki eru tengd 
við, má í þessu tilliti skoða sem stofntaugar. 

8 309 Lausafaugar 

a) Í lausataugum skal vera tínþættur vir, og þær skulu einangraðar með 

gúmi eða plasti. Lausataugar mega ekki vera grennri eða hafa minni 

einangrun en léttur gúmstrengur (CEE (2) 53) eða samsvarandi 

PVC-einangruð lausataug, þó með þeim undantekningum, sem um 

getur hér á eftir. Í lausataug, sem mikið mæðir á, skal vera þolinn 

gúmstrengur (CEE (2) 62). Þar sem lausataug getur orðið fyrir skað- 

legum áhrifum efna, skal nota olíu- og veðurþolna taug. Sbr. og 

S 8 331—-334. 

ibúðarherbergjum, skrifstofum og svipuðu húsrými má við allt að Í 
250 V spennu milli póla nota eftirtaldar tegundir lausatauga: 

A
 Venjuleg plastlausataug, sem samþykkt er, fyrir færanleg tæki, þó 

ekki fyrir hitatæki, sem hætta getur verið á, að valdi skemmdum 
á lausatauginni sökum hita frá tækinu, og því aðeins fyrir tæki 
með tvöfaldri einangrun, að auk einangrunar hvers leiðis lausa- 
taugarinnar um sig, sé plastkápa utan um taugarnar. 

to
 Yfrirspunnin lausataug (CEE (2) 51) fyrir færanleg tæki, t. d. 
hitatæki eða strokjárn, þó ekki fyrir tæki með tvöfaldri einangrun. 

3. Rakvélataug. 

Varðandi stærð vara fyrir lausataugar, sjá töflur 302—1, —2 og —6.
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b) 

c) 

d) 

Sé lausataug ekki fasttengd við tæki, skal hún hafa tengilkvísl á 

öðrum enda og tækjatengil á hinum, og skulu í hvoru um sig báðar 

eða allar pólsnertur vera í sameiginlegum hluta og þannig um búið, 

að komið sé í veg fyrir óviljandi snertingu spennuhafa hluta. 

Lausataug má ekki skeyta saman nema með viðeigandi taugartengli 

og tengilkvísl, og skal gæta þess að tengja þessa hluti þannig, að 

taugartengillinn, en ekki tengilkvíslin sé spennuhafa, þegar þeir eru 

aðskildir. 

Ekki má festa lausataug á vegg eða annan hluta húss með nöglum eða 

krókum. Hins vegar má, ef hagkvæmt er talið og um stuttan spöl er 

að ræða, hengja lausataug í þar til ætlað upphengi, sem skaddar ekki 

taugina og er þannig fyrir komið, að hægt sé að losa taugina. Varast 

skal eftir því sem unnt er að nota langar lausataugar. 

$ 310 Inntakslagnir og búnaður 

a) 

b) 

Almenn ákvæði 

1. Gildleiki inntakstauga skal ekki vera minni en sem svarar mál- 

straumi stofnvara (sem vörn gegn yfirálagi) samkvæmt töflu 302—6. 

2. Inntaksleiðslur mega hvorki liggja í gegnum, né enda í herbergi, 

bar sem sprengihætta er. 

Vegginntak frá loftlinu 

1. Einangraðar inntakstaugar skulu vera með veðurþolinni tvöfaldri 

einangrun. Einnig má nota strengi, sem að minnsta kosti séu 

leyfðir til lagningar utanhúss, svo og jarðstrengi. 

Hér er t. d. átt við einangraðar taugar samsvarandi VDE/DIN: 

NSYA, NGW (PR), NFGW (PR), NYM-rakastrengi, NYY-strengi o. fl. 

9. Á eldtraustum veggjum skal leggja taugar þannig, að þótt skamm- 

hlaup verði samfara ljósboga, geti viðkomandi leiðslubútur brunn- 

ið í sundur, án þess að hætta sé á, að bruninn breiðist út. 

3. Á tréveggjum eða blikkklæddum tréveggjum má leggja inntaks- 

leiðslur á eftirfarandi hátt: 

3.1 Rakatraustir strengir og jarðstrengir skulu lagðir á a. m. k. 0,3 

m breiðu undirlagi úr ljósbogatraustu efni eða á burðarspenn- 

um, klæddum einangrun að innan, sem halda strengnum a. 

m. k. 0,15 m frá vegg. 

Asbestsementplata 10 mm að þykkt er t. d. talin vera eldtraust. 
Undirlag úr blikki eða venjulegu asbesti er yfirleitt ekki talið 

nægilega eldtraust. 

3.2 Einstakar taugar skulu lagðar á burðarklemmur sem halda 

taugununn í a. m. k, 30 mm fjarlægð hverri frá annarri og frá 

veggjum. 

Nr. 264.
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4, Á stöðum þar sem sérstök brunahætta er, t. d. vegna þess að eld- 
fim efni eru í eða innan við vegg þann, sem inntakslögnin er á, 
verður að gera hindranir, sem tryggja, að hin eldfimu efni komist 
ekki nær en í 0,6 m fjarlægð frá streng eða næstu taugum, þegar 
einstakar taugar eru lagðar. 

c) Gegntök 

1. Veggir úr eldtraustu efni 

1.1 Mælt er með því, að stakar einangraðar taugar séu lagðar hver 
um sig í trausta pípu úr gerviefni eða brenndum leir. Sé hins 
vegar notuð járnpípa, skal hún vera heitzinkhúðuð og klædd 
að innan með traustri einangrun (t. d. plastpipu), ef inntaks- 
taugin sjálf telst ekki hafa fullnægjandi einangrun. 

Inntakspípunni skal halla út, og á ytri enda hennar á að vera 

stútur er snýr niður. Sé pípan úr járni, skal vera einangrun í 

stútnum úr brenndum leir eða öðru jafngóðu efni með gati 

fyrir hverja taug um sig. Ekki má vatn geta komizt inn í pip- 
una utan frá, og sé hætt við þéttingu vatnsgufu í henni, skal 

vatn hafa greiða útrás úr henni. Innst í pípunni skal vera 
þétting úr einangrunarefni, er fellur vel að inntakstaugun- 

um. Sé pípan úr járni, skal hún vera einangruð frá málm- 
hlutum hússins, eftir því sem við verður komið. 

1.2 Strengi þarf ekki að verja sérstaklega í gegnum vegg úr eld- 

traustu efni. 

2. Veggir úr brennanlegu efni 

Þegar lagt er í gegnum vegg úr brennanlegu efni, t. d. tré, skal 

annaðhvort nota strengi eða einstakar taugar, sem hver fyrir sig 

sé í pípu úr plasti eða brenndum leir. Pipur skulu hallast út og 
gegntök strengja vera þannig gerð, að þau séu ljósbogatraust. 

Þetta gildir einnig um járnklædda veggi og um veggi úr Þlikki, 
ef auðbrennanleg efni liggja að þeim. Með auðbrennanlegu efni er 
átt við efni, sem logar í áfram, eftir að logi frá venjulegri eldspýtu 
hefur leikið um það í 10 sek. 

TR 
d) Þakinntak skal ekki sett, ef annars er kostur. Verði hinsvegar ekki hjá 

því komizt, skal það gert í samræmi við framangreint, eftir því sem við 
á í hverju tilviki. 

e) Jarðstrengsinntök 

1. Við lagningu jarðstrengsinntaks gilda ákvæði samsvarandi þeim, 
sem eru fyrir inntök frá loftlínu skv. lið b) 2 og 3. 

2. Þegar heimtaug er tekin frá deiliskáp (varskáp) utanhúss og varin 
með fullnægjandi yfirstraumsvörn skv. $ 302 a) og b), þurfa inn- 
takstaugar ekki að fullnægja skilyrðum þessarar greinar, en skulu 
þá vera í samræmi við aðrar reglur þessa kafla um lagnir strengja, 
svo og ákvæði $ $ 331—-342, um lagnir á mismunandi stöðum.
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f) Inntakskassar 

1. 

9 ki 

Inntakskassar skulu ávallt settir svo nærri inntaksstað sem unnt er. 

Inntakskassi skal vera á vel aðgengilegum stað. Gerð hans skal vera 

í samræmi við þann stað, sem hann er á. Gerð kassa skal að 

minnsta kosti vera samkvæmt hlifðarflokki IP 40, á þurrum stöð- 

um. Séu inntakskassar settir úti eða á rökum stöðum, skulu þeir 

vera að minnsta kosti skv. hlífðarflokki IP 54 (skv. TEG Publ. 144). 

Inntakskassa af venjulegri gerð má ekki setja á staði, þar sem 

brunahætta er, nema hann sé í skáp úr eldþolnu efni, t. d. abest- 

sementplötum eða jafngóðu efni, nægilega þéttum til þess, að auð- 
brennanleg efni nái ekki til hans. 

Við loftlinukassa á brennanlegum vegg eða umhverfi má hvorki 

viðhafa núllun né hlifðarjarðtengingu. Þá skal einangra frá öðr- 

um virkjahlutum, sem eru varðir með einhverri af vörnunum gegn 

of hárri snertispennu. 

Mælt er með því að nota kassa úr traustu einangrandi efni. Kassar 

úr málmi skulu vera með hlífðareinangrun undir varhúsum og 

einnig vörn segn því, áð inntaksvírarnir geti snert málminn. 

Inntakskassi á vegg úr brennanlegu efni á að vera á eldtraustri 

undirstöðu. Er þá átt við t. d. 10 mm þykka asbestsementplötu, 

sjá einnig b) 3.1. 

Ef inntakskassar eru settir í herbergi, þar sem yfir þeim eru geymd 

auðbrennanleg efni, þarf kassinn sjálfur að vera tryggilega var- 

inn, ef loftið er úr tré. Auk þess skulu rifur í loftinu fyrir ofan 

kassann vera lokaðar, svo að tryggt sé, að brennanleg efni geti ekki 

fallið ofan á hann. Fjarlægð kassans, þar með talið þeirra tauga, 

sem að honum liggja, frá brennanlegu lofti, má ekki vera minni en 

20 em. 

Ekki má tengja inntakskassa við jarðtengda rekstrartaug, nema Í 
kerfi, sem fullnægir núllunarkröfum, og sé kassi hlifðarjarðtengd- 

ur, skal það gert samkvæmt $ 208 b). 

Hlífðartaugin skal vera fær um að flytja þá bilunarstrauma, er fyrir 

kunna að koma á staðnum, án þess að hitna til skaða. Taugin skal 

lögð skemmstu leið í vatnsæð utan húss eða tengd innan húss utan 

yztu samskeyta á vatnspípukerfinu. 

$ 311 Loftlínur, almenn ákvæði 

a) Lega loftlínu 

Loftlínur skulu þannig lagðar, að sem minnst hætta sé fyrir almenning 

á óviljandi snertingu spennuhafa hluta þeirra og tjónshætta og trafali 
sé sem minnstur af línunum. 
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b) Hæð yfir jörðu 

Hæð vira yfir jörðu skal vera a. m. k. 4,5 m, þegar slaki þeirra er 

mestur. Heimtaugar að lágum húsum má þó festa í þau í minni hæð, 

allt að 2,5 m, þar sem ekki er umferð, ef virar þeirra, aðrir en jarð- 

tengdir vírar, eru með haldgóðri veðurþolinni einangrun á þeim 
kafla, sem nær er jörð en 3,5 m. Varðandi innfærslur í byggingar og 

fjarlægð frá mannvirkjum, sjá $ 315. 

Í reglum þessum er ekki miðað við hagstæðari stöðu víra með tilliti 
til slaka en hún er í logni við  30*G, þegar fjallað er um hæðir 
upp Í víra. 

c) Öryggi þeirra, er vinna við loftlínur 

Lagningu, fyrirkomulagi og rekstri loftlína og þess, sem þeim til- 

heyrir, skal þannig háttað, að sem minnst hætta sé búin þeim, sem 

við linurnar vinna. Þar í felst m. a., að vör, luktir og þess háttar í 

loftlinum skal staðsetja þannig, að sem minnst hætta sé á óviljandi 

snertingu spennuhafa hluta, þegar vinna þarf við slíka virkishluta. 
Sjá einnig $ 201. 

S 312 Loftlínur, vírar og lagning þeirra 

a) Efni í virum 

Í víra fyrir loftlinur má nota eir, ál, ál-stál, heitzinkhúðað stál eða 
annað jafngott efni. 

Með tilliti til ráðstafana, sem þarf að beita af öryggisástæðum við 

samskeytingu eir- og álvirs, er ráðlegt að nota ekki þessar tvær 

tegundir víra sitt á hvað í einu og sama línukerfi. 

Þegar um er að ræða viðbót við lágspennukerfi, ætti því að jafnaði 
að nota vír úr sama efni og vírinn, sem fyrir er í kerfinu. 

b) Minnsti leyfilegur virgildleiki 

  

  

  

| T 
| | 
í einþættur í margþættur — - —, rt 

Eir (Gu) „0... | l0mm? | 10 mm? 
ÁL (AD) | — | 25 mm 
Álestál ll. | — | CC 16/2,5 mm? 
Stál (heitzinkhúðað) ........... | — | 16 mm?   
  

c) Straumraun víra í loftlínum 

Straumraun víra í loftlinum má vera meiri og vör þeirra stærri en 

fram kemur í 8 302. Þó má hitastigið ekki verða svo hátt að það 

rýri togþol virsins óleyfilega eða hafi hættu í för með sér fyrir 

reksturinn eða umhverfið. Um vör inntakstauga, sjá $ 310 a).
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Staurabil 

Mesta haflengd loftlinu má ekki vera meiri en hér segir, miðað við 

að upphengipunktar vira séu í sömu láréttri hæð: 

Fyrir vir með slitþol allt að 400 kg 70 m 
— — 0 — 110 — 
— — —  — — — 1000 — 150 — 
— — —  —  — — 1400 — 200 — 
— — —  —  — — 2000 — 250 — 
— — —  —  — — 400 — 300 — 

Fyrir önnur gildi slitþols skal ákveða haflengd hlutfallslega í samræmi 

við þessi gildi. Taflan gildir einnig um jarðtengda vira. 

Strenging víra 

Við strengingu víra skal þess gætt, að ekki sé farið yfir eftirgreinda 

áraun: 

1. 50% af togstyrkleika efnis vira (og kg/mm?) við 250 C og lóð- 

réttan aukaþunga minnst (200-}50 -d) g/m. 

A)
 

90% af togstyrkleika efnis víra við 0* C og með reiknaðan lóð- 

réttan aukaþunga minnst (9004-225 -d) g/m. 

Hér táknar d þvermál (tölugildi) vírs í mm. Á einangruðum taugum 

skal miða við mesta þvermál. 

Þar sem um meiri aukaþunga er að ræða, skal tekið tillit til þess. 

Vírana má að jafnaði ekki strengja svo mikið, að hættulegar sveiflur 

(titringur) myndist á þeim. Þar sem slíkar sveiflur myndast, skulu 

settir sveifludeyfar. 

Bil milli víra innbyrðis og til annarra hluta 

Bil milli vira á höfum skal vera svo mikið, að samsláttur verði ekki 

af sveiflum vegna vinda eða affallandi snjóa, hríms eða ísingar. 
Á öðrum stöðum skal bil milli víra og frá vir í óeinangraða hluti haft 

svo rúmt, að ekki sé hætta á vfirslætti. 

Þar sem því verður við komið, ætti bil milli víra á miðju hafi að 
vera a. m. k. 1% af lengd hafsins, þó aldrei minna en 0,40 m, ef 
vírarnir eru hver upp af öðrum í lóðréttum fleti, og 0,35 m, ef 
vírarnir liggja í láréttum fleti. 

Bil milli óeinangraðra vira innbyrðis eða frá vír til byggingarhluta 
(eigin einangrarafestur undanskildar) skal í engu tilviki vera minna 
en 0,10 m. 

Samskeyti víra 

Samskeyti vira skulu þannig gerð, að vírarnir skaddist ekki í þeim 

eða við þau, hvorki af áraun né tæringu, Samskeyti vira á höfum 

skulu hafa a. m. k. 90% slitþol, miðað við ósamsetta vira. Samskeyti 

með minna slitþol mega ekki verða fyrir togáraun. Öll samskeyti vira 

skulu hafa a. m. k. 90% af leiðni vírsins. 

Tinkveikt samsetning telst að jafnaði ekki fullnægja ákvæðum reglu- 
gerðarinnar um styrkleika á samsetningu loftlínuvíra. 

B76 
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h) Greiningar o. fil. 

Þar sem vír greinist frá öðrum vir eða þar sem vírar eru tengdir 

saman öðruvísi en um ræðir í staflið g), skal nota tengiklemmu af 

slíkri gerð, að ekki sé hætt við tæringu og ekki dragi svo heitið geti 

úr styrkleika vírsins. Við greiningu víra skal þess gætt, að klemman 

verði ekki fyrir tograun. 

Þar sem breytt er um efni í vir, úr áli í eir, skal gæta þess, að eir- 

vírinn snerti ekki álvirinn þar sem þessi efni mætast og að eirvírinn 

liggi neðar ef viraendar ganga á víxl. 

$ 313 Einangrarar, einangrarabúnaður o. fl. 

a) Einangrarar loftlina 

Allir virar loftlína, þar með taldar jarðtengdar rekstrartaugar, skulu 

lagðir á einangrara úr postulíni eða öðru sambærilegu efni. Einangr- 

arar skulu vera af þeirri stærð og gerð, að þeir þoli þá áraun, sem 

búast má við, að þeir verði fyrir við venjulegar aðstæður. Einangr- 

ararnir skulu vera vandlega festir og þannig settir, að vatn geti ekki 

safnazt fyrir í þeim. 

Sum efni, svo sem brennisteinn og blýkitti, svo og ákveðnar tegundir 
af sementi, geta valdið því, að postulínið springi, og eru af þeim 
sökum óheppileg til festingar postulínsins á krókinn. 

bh) Standeinangrarar 

Standeinangrarar skulu þola 3-falda þá áraun, sem þeir kunna að 

verða fyrir vegna áraunar á vir, skv. 8 312. 

c) Endaeinangrarar 

Endaeinangrara skal að jafnaði nota á fastastaurum, hornum og á 

endapunktum. Endaeinangrarar skulu hafa brotþol minnst 1,2 sinnum 

slitbol virsins. 

d) Stageinangrarar 

Stageinangrarar skulu hafa a. m. k. sama styrk og vir viðkomandi 

stags og þola votir í 1 mín, spennuprófun, sem gerð er með 50 riða 

straum og 5 kV spennu. 

e) Festi- og burðarjárn einangrara 

Einangrarajárn (krókar, standar, klafar og þess háttar) skulu með 

2,5-földu öryggi þola allar áraunir, sem fyrir koma, skv. 8 312. Ein- 

angrarajárn skulu vera heitzinkhúðuð. 

f) Festing einangrara á veggi og þess háttar 

Einangrara, stög og þess háttar má ekki festa á ótrausta hluti, svo 

sem ójárnbenta reykháfa og því um líkt. Ef fest er á veggi, skal þess 

gætt, að veggurinn þoli átak og þunga víranna og burðarjárnin séu 

rækilega fest við vegginn.
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fá g) Festing vira á einangrara 

Festing vira á einangrara skal vera nægilega traust og þannig gerð, 

að ekki sé hætta á skemmdum á vírum eða rafleysingu við notkun 

mismunandi málma. Heitzinkhúðaðar stálklemmur og Þbindivir má 

þó nota, þar sem virnum er ekki hætta búin vegna skaðlegra efna, 

svo sem verksmiðjureyks og þess háttar. Um álvír skulu hafðar 

vefjur úr áli til hlífðar undir járnbindivir. 

Vírar skulu, bar sem því verður við komið, festir innanvert við 

einangrara á burðarstaurum, og eru gerðar sömu styrkleikakröfur til 

festingarinnar (bindingarinnar) og einangraranna sjálfra, sbr. $ 313 

b). Festing víra við einangrara á fasta- og endastaurum skal hafa 

minnst 90% af slitþoli vírsins. Á staurum í hornpunktum skulu vírar 

lagðir þannig, að einangrararnir lendi innan þess horns, sem vírarnir 

mynda. 

Binding skal vera vönduð að gerð og frágangi. Óvönduð binding 
getur valdið tjóni og leitt til útvarpstruflana. 

$ 314 Staurar og staurabúnaður 

a) 

b) 

Efni o. fl. 

Í loftlínustaura og slár má nota gegndreypt tré, stál, ál, járnbenta 

steinsteypu eða annað ekki lakara efni. Tréstaurar og slár skulu vera 

úr furu eða annarri ekki lakari viðartegund, Dreyping trés skal gerð 
með viðurkenndri aðferð, þannig að hið ytra lag trésins, utan á 

kjarnanum, sé fullkomlega gegndreypt. Á staurana skal varanlega 

merkt, hvaða ár dreypingin var gerð. Stálstaurar og slár skulu tryggi- 

lega ryðvarin. 

Leyfileg áraun efnis 

Við notkun efnis af venjulegri og góðri gerð er eftirgreind áraun 

leyfð: 
  

  

Leyfileg áraun í kg/em?   

  

  
    

  

Efni Öryggis- 
0 stuðull Beygja Tog  Þrýst. 

Gegndreypt tré ........000..0 0... 3,5 160 200 86 
Stál ...........0 00 | 2,5 1500 1500 1500 
Járnbent Y stálið ................... | 3 1200 — — 
steinsteypa { steinsteypan ............. | 3 60 — — 

| | 

Fyrir nagla leyfist skurðáraun .................... 1200 kg/cmí 
Fyrir bolta og skrúfur skurðáraun ................ 1000 — 

Leyfileg þrýstiáraun á hliðarflöt naglagats .......... 2800 — 

Fyrir undirstöðubolta leyfist þrýsti- og togáraun .... 1200 — 

Skilyrðin fyrir hinni leyfilegu áraun eru þau, að flotmark efnisins 

sé ekki lægra en 50% af togstyrkleikanum (gg). Þar sem tré er 

sett saman og notuð eru styrktarjárn (t. d. „Bulldogs“), leyfist skurð- 

áraun, sem svarar 15 kg/cm?. Þrýstingur hornrétt á langtréð má ekki 

vera meiri en 25 kg/cm?. 

Nr. 264.
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Í staurum úr járnbentri steinsteypu skal steypan, 28 sólarhringa gömul, 

hafa þrýstiþol a. m. k. 180 kg/cm?. 

Ef notuð er steinsteypa, sem hefur meira þrýstiþol, eða ef notað er 

sterkara járn en áður er nefnt, má reikna með aukinni áraun í sam- 

ræmi við þol efnisins, þannig að öryggisstuðullinn sé þó minnst 3. 

Þó leyfist ekki meiri áraun en 90 kg/cm? fyrir steypu og 1800 

kg/em? fyrir steypustyrktarstál. 

Varðandi einangrara og einangrarabúnað, sjá $ 313. 

Gerð staura 

Staurar skiptast í þrjá flokka: 

1. Burðarstaurar, þar sem annars konar staura er ekki krafizt. 

2. Fastastaurar sem fastapunktar í línum og við þveranir. 

3. Endastaurar á línuendum. 

Styrkleiki 

Staurar með því, sem á þeim hvílir, skulu þola eftirgreinda áraun: 

1. Lóðrétta áraun, sem stafar af þunga staurs og virs og öðru því, sem 

á staurnum hvilir, og að auki 40% af þeim aukaþunga, sem um 

getur í $ 312, lið e) 2. 

2. Lárétta áraun, sem stafar af vindþrýstingi þvert á línustefnuna, á vir 

og staur með því, sem honum tilheyrir, og auk þess, þegar við á, 

horn- eða endatog í virana, við 25" C, án aukaþunga. 

Á hornstaura telst nefndur vindþrýstingur verka í sömu stefnu 

og lokaátak víranna hefur. Sem lóðrétt áraun reiknast þungi 
staurs og víra og annað sem á staurnum hvílir. 

3. Fyrir horn- og endastaura skal reikna sem eigið álag tog í alla 

straumhafa víra jafnt 409 af slitþoli þeirra, og tog í jarðvirinn 

við = 250 C og aukaþunga skv. $ 312, lið e) 1, þó ekki minna en 

25% af slitþoli jarðvirsins og vindþrýstingi á staurinn, úr hvaða 

átt sem er. Sem lóðrétt áraun reiknast, auk þunga staurs, virs og 

annars, sem á staurnum hvílir, aukaþungi á alla víra, sem svarar 

40% af þeim aukaþunga, sem nefndur er í $ 312, lið e) 2. ð 

4. Á fastastaura og endastaura skal auk þeirrar áraunar, sem áður er 

getið, reikna með átaki, sem fæst við einhliða slit á allt að % af 

straumhafa vírum, og jafnframt togi í gagnstæðu hafi, sem svarar 

40% at slitþoli víranna, og vindþrýstingi á staurinn, úr hvaða 

átt sem er. Þegar fjöldi straumhafa víra er meiri en sex, er aðeins 

talið slit á % af fjölda þeirra víra, sem umfram er. Reikna ber 

með togi í jarðvír, sem tilgreint er í 3. lið. 

Reikna skal með vindþrýstingi minnst 125 kg/m? á slétta fleti, 62,5 

kg/m? á vir og einangrara og 50 kg/m? á sivala staura (ofanvarps- 
fletir). Á stöðum þar sem af fenginni reynslu má búast við meiri vind-
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þrýstingi, skal tekið tillit til þess. Á grindastaura reiknast vindþrýst- 

ingurinn 1,5 sinnum flötur einnar hliðar. Á A-staura telst vindþrýst- 

ingurinn í skrefátt samstæðunnar 1,5 sinnum vindþrýstingurinn á 

annan staurinn. 

Þverslár, einangrarar og aðrir þess háttar vindfletir skulu meðtaldir. 

Við útreikning á átaki víra á staura vegna vinds skal reikna með 

vindþrýstingnum á alla vira án iss eða snjóa og með hálfri haflengd 

beggja vegna við staurinn, 

Vindþrýstingur 125 kg/m? á sléttan flöt svarar til vindhraða um 
45 m/sek. Þar sem búast þarf við meiri vindstyrk, skal gera ráð 
fyrir meiri vindþrýstingi en 125 kg/m?. 

Festing staura 

Einstakir staurar og staurastæður skulu hafa svo trausta undirstöðu 

og festa þeirra skal vera slik, að hún samsvari áðurgreindri áraun, 

og skal taka tillit til hugsanlegra breytinga á jarðveginum til hins 

verra. 

Holudýpt staura skal vera a. m. k., sem hér segir: 
  

  

    

    

| Stauralengd 

Jarðvegur | 9m | 10 m | llm | Im 

m m m m 
Klöpp 2... 13 Í 14 15 1,6 
Grýtt eða þurrt, venjul. .................. (5 16 } 7 1,8 
Grýtt eða þurrt, þverun .................. (17 18 19 2,0 
Mýri eða holur boraðar með staurabor ...... (17 18 19; 2,0 
  

Ef ekki er unnt að ná lágmarksdyýpt, má gera staurinn stöðugan með 

þvi að nota stög eða skástoðir og jafnframt gera upphleðslur, ef á 

barf að halda. 

Við neðri enda staursins og 0,5 m undir yfirborðinu ber að skorða 

staurinn t. d. með fleygmynduðum steinum. 

Á A-staura skal setja þvertré neðst eða festa þá á annan jafntryggan 
hátt. 

Í mjög lausum jarðvegi ber að viðhafa sérstakar ráðstafanir, til þess 
að festa verði örugg. 

Skástoðir 

Skástoð skal vera a. m. k. jafngild í efri endann og staurinn, sem hún 
á að styrkja, og vera vandlega fest við hann. Þess ber að gæta, að 
skástoð sé látin rísa það mikið, að ekki sé auðvelt fyrir börn að 
komast upp eftir henni. 

Þar sem vænta má mikillar áraunar á staur (við greiningu á línu 

og á kröppum hornum), skal staur með skástoð vera stjóraður niður. 

Stjórinn á að koma í veg fyrir, að staur, sem styrktur er með ská- 
stoð, lyftist. Við staur, sem mikið reynir á, þarf venjulega að hafa 
fleiri en eina skástoð. 

Nr. 264.
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g) Stög 

Stög og þess háttar, sem þörf er á vegna nauðsynlegs styrks, skulu 

ofan jarðar vera úr margþættum stálvir, minnst 25 mm? gildum, og 

neðan jarðar úr stálteini. Stagvír, stagteinar, staglásar og aðrir slíkir 

hlutar úr stáli skulu vera zinkhúðaðir eða ryðvarðir á annan ekki 

lakari hátt. Öryggisstuðull gegn sliti skal vera minnst 3. 

Þannig skal vera gengið frá stagi, að hægt sé að stilla lengd þess. 

Stag fyrir tréstaura skal vera fest við staurinn a. m. k. 0,10 m frá 

krók eða toppbúnaði, Um festingu staga í hús og þess háttar, sjá 

S 313, lið f). 

Í stagi, sem ekki er tryggilega jarðtengi, skal vera einangrari, sem 

fullnægir kröfum í $ 313, lið d). Stageinangrara skal vera þannig 

fyrir komið, að hann lendi a. m. k. 0,5 m undir lægsta vír línunnar, 

ef stagið slitnar. Stageinangrari skal þó ekki vera nær jörðu en 3 m. 

Á stög í þéttbýli, við vegi, á túnum, og annars staðar, þar sem einhver 

teljandi umferð er, skal til þess að stagið sjáist vel, vera varanlega 

fest stagmerki eða stagið greinilega merkt á annan hátt. 

h) Merking staura 

Þar sem staurum er hætt við ákeyrslu, hvort heldur er við akbrautir 

eða annars staðar, skulu þeir greinilega merktir eða sérstakar ráð- 

stafanir gerðar við staurinn til varnar í þessu skyni. 

i) Jarðtenging 

Staurar og aðrar sambærilegar stoðir úr járni eða öðru leiðnu efni, 

svo og Óeinangruð stög, skulu vera tryggilega jarðtengd. 

Ákvæði um jarðtengingu gildir ekki um festi- og burðarjárn ein- 

angrara á tréstaurum. 

$ 315 Fjarlægðir og þveranir 

a) Leið loftlinu 

Leið loftlinu skal valin þannig, að hún sé jafnan í nægri fjarlægð 

frá mannvirkjum og umferðasvæðum og þveranir vega, síma og 

annarra loftlina verði sem fæstar og þverunarhornið sé ekki minna 

en 45, þar sem því verður við komið. 

b) Fjarlægð frá húsum 

Loftlinur skulu vera utan seilingar frá húsum og öðrum byggingum, 

eftir því sem unnt er, og mega aldrei liggja svo nærri, að vírar þeirra 

(aðrir en stagvirar) geti snert mannvirkin. Þar sem loftlinur liggja 
nær en 1,5 m, skulu ójarðtengdir vírar þeirra vera með traustri, 

veðurþolinni einangrun. Vírar skulu vera svo fjarri gluggum, þökum, 

svölum og öðrum stöðum, þar sem búast má við umferð manna, að 

ekki verði náð til þeirra án hjálpartækja.
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Með seilingu er hér átt við a. m. k. 1,25 m, þegar um lárétt bil eða 
bil niður á við er að ræða, og 2,5 m lóðrétt upp á við, miðað við 
óhagstæðustu stöðu víra (sbr. aukaþunga og vind). Loftlinuvírar 
yfir svölum eða öðrum pöllum skulu lagðir í a. m. k. 2,5 m hæð 
og vera einangraðir með veðurþolinni einangrun í allt að 3,5 m hæð, 
ef þeir eru ójarðtengdir. Lóðrétt bil milli þaks og víra yfir þaki 
skal, hvort sem um er að ræða bera eða einangraða víra, vera a. m. k. 
2,5 m. Þó skal lóðrétt bil í bera víra af þaki, sem auðgengt er á án 
hjálpartækja, eða sem óeðlilega mikil umferð er á af öðrum sökum, 
ekki vera minna en 3,5 m. Komast ber hjá að hafa einangrara á 
þaki. Ef um er að ræða loftlínu, sem liggur ekki að inntaki húss, 
skal lárétt bil frá næstu taug línunnar að opnanlegum glugga, 
svölum eða öðrum aðgengilegum stað vera a. m. k. 1,5 m. 

Fjarlægð inntaks og heimtauga frá gluggum og þess háttar 

Þar sem vírar eru teknir í hús við opnanlega glugga og þess 

háttar, skal fjarlægð frá gluggaopi í vírinn vera svo mikil, að ekki 

verði náð til hans frá aðgengilegum stað innan við gluggann án 

hjálpartækja. Fjarlægðin má þó aldrei vera minni en 0,75 m til 

hliðar við glugga og minnst 0,5 m ofan við glugga. Loftlinu má 

ekki taka í hús undir opnanlegum glugga, svölum eða þess háttar. 

Þar sem loftlinur eru teknar inn í hús, skulu ójarðtengdir vírar 

þeirra í allt að 1,5 m fjarlægð frá húsvegg og í allt að 3,5 m hæð frá 

jörðu vera einangraðir með traustri, veðurþolinni einangrun. 

Þess skal ávallt gætt, að einangraðir vírar utan húss séu þannig 

lagðir, að þeir snerti ekki óeinangraða hluti og ekki hver annan, 

nema þar sem þeir eru innan sömu hlifðarkápu. Vírarnir skulu 

þannig lagðir, að sem minnst hætta sé á, að vatn komist inn undir 
einangrun þeirra. Einangraðir vírar, aðrir en inntaksvírar, skulu 

hafa a. m. k. sama slitþol og óeinangraðir vírar í loftlínum. Um inn- 

tök sjá $ 310. 

Ef loftlínan að inniakinu myndar ekki rétt horn við húsvegg, skal 
1,5 m fjarlægðin frá húsvegg, sem um ræðir hér að framan, ekki 
reiknast eftir línunni heldur hornrétt út frá veggnum. Einnig getur 
þurft að auka framangreinda fjarlægð frá glugga að næsta vír loft- 
línu, ef loftlínan myndar ekki rétt horn við húsvegginn. 

Það felst einnig í ákvæðum þessarar greinar, að samsetningar 
ójarðtengdra víra við inntak skulu vera örugglega einangraðar. 
Ákvæðin banna ekki streng, sem borinn er uppi af burðarvír undir 
glugga. 

Fjarlægð frá trjám 

Loftlínur skulu vera í öruggri fjarlægð frá trjám. 

Loftlínur mega ekki vera svo nálægt trjám, að hætta sé á því, að 
vír línunnar snerti þau. Fjarlægðin skal vera slík, að fullnægi 
ákvæðum $ 201, ef búast má við vinnu í trjánum. 

Fjarlægð frá stöflum 

Loftlinu má ekki leggja þannig, að hún verði í hættulegri nálægð við 

staði, þar sem venjulegt er að hlaða upp og geyma brennanleg efni. 

Nr. 264.
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Linur nálægt leikvöllum og íþróttasvæðum 

Loftlínur mega ekki liggja yfir íþróttavöllum og ekki svo nærri þeim, 

að hætta sé á, að leiktæki geti valdið skemmdum á þeim og þar 

með hættu fyrir leikmenn og áhorfendur. Rétt er að halda loftlinum 
utan við áhorfendasvæði, leikvelli barna og önnur þau samkomusvæði, 

sem búast má við, að börn eða fullorðnir hópist tíðum saman á. Línur, 

sem liggja yfir slíkum svæðum, skulu vera vel háar og falltraustar, 

samanber 8 316. 

Línur nálægt vegum 

Staura, stög og skástoðir skal setja svo fjarri vegi, að ekki valdi 

hættu fyrir umferð eða erfiðleikum við viðhald vegarins eða við 

snjómokstur af veginum. Um merkingu staura og varnir sjá $ 314. 

Þveranir vega og gatna 

Hæð víra í loftlinum yfir hraðbrautum, þjóðbrautum, landsbrautum 

og aðalgötum borga og bæja skal a. m. k. vera 6 m. Yfir öðrum ak- 

brautum, sýsluvegum, íbúðargötum og minniháttar umferðarsvæðum 

má hæðin minnst vera 5,5 m. Þó má, þar sem erfitt er að ná framan- 

greindri hæð yfir heimbraut eða íbúðargötu, minnka þessa hæð í allt 

að 4,5 m, enda séu allir vírar í minni en 5,5 m hæð með traustri, 

veðurþolinni einangrun á þverunarhafinu og gatan ekki jafnframt 

dreifi- eða aðalgata. Við þverun akbrauta skal fjarlægð staura frá 
vegarbrún miðast við þarfir umferðarinnar, Við þverun opinberra 
vega ber auk þess að fara eftir reglum Vegagerðar ríkisins um 

fjarlægð staura og staurabúnaðar frá vegi. 

Við þveranir hraðbrauta, þjóðbrauta, landsbrauta með meiri háttar 

umferð og umferðargatna í þéttbýli, skulu línur falltreystar á þverunar- 

höfum. Við þveranir annarra vega og akbrauta með lítilli umferð, 

skulu línur gerðar svo traustar að litlar líkur séu til bilunar á þeim 

við öll venjuleg veðurskilyrði. 

Íbúðarsötur eru götur, sem aðallega eru ætlaðar fyrir þá, sem við 
götuna búa, en eru ekki jafnframt dreifi- eða aðalgötur. 

Við vegþveranir, svo og þegar loftlína liggur meðfram eða í nálægð 
vegar eða annars umferðarsvæðis, ber að viðhafa ákveðnar varúðar- 
ráðstafanir, svo sem að hafa stutt staurabil og nota gilda staura. 
Sjá einnig 8 314 b). 

Við ákvörðun fjarlægðar þverunarstaura frá vegi, samkvæmt ofan- 
rituðu ber m. a. að taka tillit til snjómoksturs, umferðarhraða og 
óhindraðs útsýnis af vegi. 

Lágspennulínur og símalinur á sömu staurum 

Lágspennuvírar og símavírar mega ekki liggja á sömu staurum án 

sérstaks leyfis Rafmagnseftirlits ríkisins nema í eftirgreindum til- 
vikum: 

1. Þegar um eigið símakerfi rafveitu er að ræða og síminn er ein- 

göngu notaður af starfsfólki, er vinnur við rekstur hlutaðeigandi
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rafveitukerfis, enda sé allur búnaður síma og tækja þannig gerður, 

að engin hætta geti stafað af, þótt spennuhafa taugar og sima- 

taugar snertist. Lóðrétt fjarlægð sima- og lágspennuvira skal vera 

1 m ef um bera víra er að ræða, staurabil < 50 m. 

2. Þegar önnur hvor línan er gerð úr veðurþolnuin plasteinangruð- 

um streng (án málmhlífar), sem borinn er uppi af burðarþræði, 

enda sé eftirfarandi atriðum fullnægt: 

2.1 Það kerfið, sem er í loftstreng, skal haft neðar. Lóðrétt bil 

burðarþráðar og neðsta virs í yfirlinu skal vera a. m. k. 0,35 m. 

2.2 Efnisáraun á staur má ekki vera meiri en fram kemur í 8 314. 

2.3 Strengeinangrunin skal veita góða vörn gegn spennuyfirslagi 

til símavíranna í því tilviki, að snerting eigi sér stað milli 

kerfanna. 

2.4 Burðarvírinn skal vera stálvir, zinkhúðaður eða ryðvarinn á 

annan ekki lakari hátt. Sé vírinn ekki innan strengkápu eða 
í traustri einangrun, sem tryggilega er sambrædd við kápuna, 

má hann ekki vera grennri en 16 mm. 

2.5 Til festingar á strengnum við burðarþráðinn, ef um sjálf- 

stæðan burðarvir er að ræða, skal nota festingar, er skemma 

hvorki strenginn né burðarvírinn. Festingarnar skulu vera 
úr traustu eiangrunarefni, zrinkhúðuðu stáli eða álika góðu efni, 
með ekki lengra millibili en 0,3 m. Ef burðarþráðurinn er ber 

vir, skal hann bundinn við hina jarðtengdu rekstrartaug lág- 

spennukerfisins, þegar slík taug er fyrir hendi, eða jarðtengjast 

á annan jafn tryggan hátt. 

ij Lásspennulínur og símalínur samsíða 

Milli lágspennulínu og símalínu, sem liggja samhliða (en eru ekki á 

sömu staurum), skal vera nægilega breitt bil, svo að virar annarrar 

línunnar geti ekki snert víra hinnar, þótt staurar annarrar þeirra 

falli alveg um koll. Þó má setja línurnar nær hvor annarri, allt að 3 m, 

ef staurar þeirra eru nægilega traustir og svo rækilega festir í jörð 

eða studdir, að hverfandi líkur séu á að þeir geti fallið um koll. 

Séu ennfremur allar taugar lágspennuloftlinunnar festar þeim megin 

á staurana, er frá símanum veit, má minnka bilið niður í 2 m, eða 

ef annað hvort kerfið er gert úr loftstreng samkvæmt ákvæðum 

i)-liðs, má enn minnka bilið niður í 1% af haflengd þess kerfis, sem 

er ekki í streng. Bilið má þó ekki vera minna en 0,8 m. 

Þar sem heimtaugar lágspennu og síma að húsi liggja nálægt hvor 

annarri og sérstaklega er örðugt að fullnægja ofangreindum ákvæð- 

um, má minnka bilið umfram það, er að ofan greinir, ef eftirfar- 

andi skilyrðum er fullnægt: 

1. Önnur hvor heimtaugin sé gerð úr plasteinangruðum streng í 

burðarþræði eða gerð úr viðurkenndum útieinangruðum, marg- 

þættum vir. 

B76
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2. Haf sé ekki yfir 25 m. 

3. Bilið milli símavirs og lágspennuvirs má hvergi vera minna en 

0,5 m  4% af fjarlægðinni frá mælistað bilsins til næsta festi- 

punkts lágspennuheimtaugarinnar eða næsta festipunkts símataug- 

arinnar, eftir því hvor er fjær. 

k) Þverun lágspennulínu og símalinu 

1. Þegar lágspennulina þverar símalinu, gilda auk þess, sem fram 

kemur í j) og k) 2.1, eftirfarandi ákvæði, óháð því, hvor línan 

er ofar, 

1.1 Forðast skal horn á lágspennuloftlinu við þverun, ef unnt er, 

en sé þess ekki kostur, skal vera tryggt, að vírar lágspennu- 

loftlinu geti eigi lagzt á simavíra eða staur við það, að einangr- 

ari losni, binding vírs bili eða því um líkt. 

i.2 Lárétt fjarlægð frá vír eða streng annars kerfisins til staurs, 

stags og þess háttar í gagnstæðu kerfi skal vera minnst 8% 

af fjarlægðinni frá festipunkti lágspennulinu til næsta festi- 

punkis símalínu. Hún má þó ekki vera minni en 0,75 m og 

þarf ekki að vera meiri en 2 m. 

2. Auk þess, sem krafizt er í 1. lið, skulu gerðar eftirfarandi varúðar- 

ráðstafanir eftir því, hvað við á eða henta þykir, til hlifðar síma- 

linunum: 

2.1 Lágspennulina þverar yfir sima 

Þegar lágspennulina þverar yfir símalínu, skal einhver af 

eftirtöldum ráðstöfunum gerð: 

2.11 Lágspennulinan sé fallitraust á þverunarhafinu, sbr. 8 316, 

og má lóðrétt bil milli síma og lágspennuvírs ekki vera 

minna en 0,7 m  4% af fjarlægðinni frá þverunar- 

staðnum til næsta festipunkis lágspennuvíranna eða 

næsta festipunkts símavíranna eftir því, hvor er fjær. 

Það þarf þó eigi að jafnaði að vera meira en 2 m. 

2.12 Önnur hvor línan sé gerð úr margþættum vír með 
iraustri, veðurþolinni einangrun á öllu þverunarhafinu. 

Vírar lágspennulinunnar mega ekki vera með samskeyt- 
um eða greiningu og skulu bundnir innanvert eða af- 
spenntir á trausta einangrara, sem festir eru með gegn- 
settum boltum eða klöfum við þverunarstaurana. Þver- 
unarhaf lágspennulinunnar sé ekki yfir 30 m, og lóðrétt 
bil milli síma og lágsspennuvíra má ekki vera minna en 
0,7 m  4% af fjarlægðinni frá þverunarstaðnum til 
næsta festipunkts lágspennulínunnar. Hina einangruðu 
linu skal endurnýja svo oft, sem einangrun hennar gerir 
það nauðsynlegt.
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2.13 Önnur hvor línan sé gerð úr plasteinangruðum streng, 

sem borinn er uppi af burðarþræði, og skulu gilda um 

hana ákvæði i)-liðar, töluliðir 2.2 til 2.5. Við þess háttar 

þverun gilda auk þess eftirfarandi ákvæði: 

2.131 Þegar lágspennulinan er gerð úr einangruðum 

streng, skal þverunarhaf hennar vera svo stutt, 

sem staðhættir leyfa og lágspennuþverunarstaur- 

arnir vera tryggðir gegn veltu yfir á símalinuna 

með eigin styrk og festu, eða með stögum eða 

skástoðum, ef þarf. 

2132 Lóðrétt bil frá loftstreng og burðarþræði hans til 

næsta virs í gagnstæðu kerfi skal vera a. m. k. 

0,35 m - 4% af fjarlægðinni frá þverunarstað til 

næsta lágspennustaurs. 

Lágspennulína þverar undir sima 

Þegar lágspennulína þverar undir síma, telst eftirtalið nægileg 

ráðstöfun til varnar gegn hættu á því, að línurnar snerti hvor 

aðra: 

2.21 Símalinan fullnægi þeim kröfum, sem gerðar eru til 

lágspennulina, er þvera yfir síma, og tilskilin fjarlægðar- 

ákvæði skulu haldin. 
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 Lágspennulinan sé gerð úr loftstreng á þverunarhafinu 

samkvæmt tölulið 2.13, 

Lóðrétt bil frá burðarþræði loftstrengs til næsta virs 

efra kerfisins, skal vera a. m. k. 0,35 m = 4% af fjarlægð- 

inni frá þverunarstað til næsta festipunkts símans. 
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 Jarðtengdur varnarvir, t. d. núlitaug, sé undir símanum 

og eftirfarandi ákvæðum fullnægt: 

2.231 Símavírarnir séu heilir á þverunarhafinu og 

bundnir innanvert á einangrarana og haf þeirra 

ekki lengra en 30 m. 

2.232 Lágspennuvírarnir liggi hver yfir öðrum í einum 

lóðréttum fleti og hinn jarðtengdi vir efstur. 

2.233 Lóðrétta bilið frá símavir í hinn jarðtengda vír 

lágspennulínu eða frá hæsta punkti lágspennu- 

staurs og þess háttar, sem er beint undir síma- 

línunni, skal vera a, m. k. 0,35 m  4% af fjar- 

lægðinni frá þverunarstaðnum til næsta festi- 

punkis símavíranna eða næsta festipunkts lág- 

spennuvíranna, eftir því hvor er fjær. Þetta bil 

þarf þó ekki að vera meira en 1,2 m. 

Nr. 264.
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2.234 Lóðrétta bilið frá símalínu til næsta spennuhafa 

virs lágspennulinunnar skal vera a. m. k. 0,7 m 

4% af fjarlægðinni frá þverunarstaðnum til næsta 

festipunkis simavíranna eða næsta festipunkts lág- 

spennuviranna, eftir því hvor er fjær. Þetta bil 
þarf þó ekki að vera meira en 1,5 m. 

1) Tvær eða fleiri lágspennulinur á sömu staurum 

Lagning tveggja eða fleiri lágspennukerfa á sömu staura eða staura- 
stæður er aðeins leyfð í þeim tilvikum, að kerfin séu rekin af sama 
aðila og að þeim sé þannig fyrir komið, að þó að unnið sé við eitt 
kerfið, stafi ekki nein augljós hætta frá öðru kerfi. Einnig skal vera 
hægt að gera sérhvert kerfi spennulaust, ef nauðsyn krefur vegna 
vinnu eða annars. 

Innbyrðis fjarlægð milli kerfa skal vera það mikil, að líkur til rekstrar- 
truflana séu hverfandi, jafnvel við óhagstæðustu veðurskilyrði. Ef 
kerfin hafa ekki sömu spennu, skal gerð þeirra og fyrirkomulag vera 
í samræmi við reglur um lágspennulinur og símalinur á sömu staur- 
um, sbr, 8 315 1). 

m) Lágspennulínur samsíða 

Lágspennuloftlínur, sem tilheyra ekki sama úttaki (frá spennistöð eða 
rafstöð) mega hvergi koma nær öðrum lágspennulínum en 1,5 m, lárétt 
mælt, nema við þveranir. Sé lárétta Þilið milli stauraraðanna svo 
stutt, að innbyrðis snerting beggja kerfanna er ekki útilokuð, ef staur 
veltur eða brotnar, skulu báðar stauraraðirnar styrktar og festar svo 
vel, að hætta á veltu sé hverfandi. 

n) Þveranir lágspennulina 

Við þveranir lágspennulina, sem hafa ekki sömu spennu, eða tilheyra 
ekki sömu veitu, gilda sömu reglur og um þveranir lágspennulina og 
símalína. 

o) Loftlínur yfir vatnsborði 

Þegar loftlina er lögð yfir sjó eða vatn, skal taka fullt tillit til beirrar 
umferðar, er kann að eiga sér stað undir línuna. Hæð upp Í víra má 
í engu tilviki vera minni en 6 m, mælt frá hæsta vatnsyfirborði (við 
háflæði eða vatnavexti). 

p) Loftlínur nálægt loftnetum útvarpssenda, viðtækja og þess háttar 

Berar, ófalliraustar lágspennulínur mega ekki þvera yfir loftnet út- 
varpssenda, viðtækja og þess háttar og ekki þvera undir slík net, 
nema þau séu vel traust og tryggilega einangruð eða lágspennulinan 
fullnægi ákvæðum um þveranir lágspennulína undir síma. 

Lóðrétt bil milli lágspennulinu og loftnets skal ávallt haft það mikið, 
að loftnetið geti ekki snert línuna.
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(9) 

Lágspennulínur má ekki setja það nærri loftnetsstöngum, stögum 

þeirra, eða fánastöngum, að línurnar geti náð að snerta þessa hluti 

eða það, sem þeim tilheyrir. 

Ekki má vera hætta á, að slíkar stangir falli á línuna. 

Lágspennulínur nærri háspennulinum 

Þegar því verður við komið, skulu lágspennulinur vera í þeirri fjar- 

lægð frá háspennulofilinu, að vírar þeirra snertist ekki, þó að bilun 

verði á annarri línunni. Þar sem aðstæður leyfa ekki slíka fjarlægð, 

má leggja línurnar nær hvor annarri með sérstöku leyfi Rafmagns- 

eftirlits ríkisins hverju sinni, enda skulu lágspennulínurnar þá varðar 

tryggilega, t. d. með jarðtengdum hlífum eða vírum. 

Bil milli spennuhafa hluta háspennulínu og varnarbúnaðar lágspennu- 

línu má aldrei vera svo litið, að þessir hlutir geti snerzt, nema í 

bilunartilvikum, og skal þá svo fyrir séð, að snertingin leiði ekki af 

sér meiri spennuhækkun á lágspennulinunni, en leyfilegt er samkvæmt 

8 223. 

Liggi lágspennulina ekki nær háspennulínu en 20 m, telst það að 
jafnaði næg trygging gegn því, að vírar línanna nái að snertast, 
þó að Þilun verði. 

$ 316 Falltraust lagning 

Lagning lágspennulínu á þverunarhafi telst falltraust, ef fullnægt er eftir- 

farandi ákvæðum: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Vírar séu margbættir á þverunarhafi, með slitþol ekki undir 640 kg, 

og mega höf ekki vera lengri en segir í eftirfarandi töflu: 

Vír með slitþoli allt að 640 kg 50 m. 

— — 50 — 80 — 
— — 1400 — 110 — 
— —  —  — — 2000 — 160 — 
— —  — — — 2800 — 220 — 
— —  —  — — 8800 — 280 — 
— — 4100 — 300 — 

Togáraun á vír á þverunarhafi sé ekki yfir 85% af því, sem leyft er 
skv. $ 312. Hafi verið valin lægri togspenna á línunni yfirleitt, má 

hún ekki vera hærri á þverunarhafinu. 

Hver vir skal báðum megin þverunarhafsins festur á trausta enda- 

einangrara, og skal festingin hafa minnst 90% af togbþoli virsins. 

Einangraraklafarnir skulu festir með gegnsettum boltum, en ekki tré- 

skrúfum. 

Samskeyti eða greiningar mega engin vera á þverunarhafinu. 

Þverunarstaurar skulu gerðir sem fastastaurar.



Nr. 264. 590 31. desember 1971. 

3.12 — Sérákvæði vegna staðsetningar virkja 

$ 331 Almenn ákvæði 

Um raforkuvirki á stöðum, sem um ræðir í eftirfarandi greinum ($ 8 332— 

357), gilda hin almennu ákvæði um lágspennuvirki með þeim breyting- 

um og viðaukum, sem þar um getur. 

Við túlkun á reglunum skal bæði taka tillit til ásigkomulags staðarins, 

sem um er að ræða, og til hverra nota hann er ætlaður. 

Til dæmis getur staður verið bæði brunahættustaður og rakur staður. 
Raforkuvirki á slíkum stað verða þá að fullnægja þeim skilyrðum, 
sem gilda um hvort tveggja. 

S 332 Virkjasvæði 

a) Ákvæðin í þessari grein eiga við á virkjasvæðum eða virkjarýmum 

samkvæmt eftirfarandi skilgreiningum. 

1. Opin virkjasvæði eru húsrými eða svæði, sem aðallega þjóna 

rekstri raforkuvirkja og þar sem venjulega ganga ekki aðrir um 

en þeir, sem hlotið hafa tilsögn þar að lútandi. 

Dæmi um virkjasvæði eru rofastjórnrými, töflurúm, dreifivirki í 
aðskildum rýmum, aðskilin rafprófunarsvæði og rannsóknarstofur, 
vélasalir raforkuvera og þess háttar, þar sem vélanna er gætt af 

raftæknilega þjálfuðu starfsfólki. 

2. Lokuð virkjasvæði eru húsrými eða svæði, sem eingöngu koma 

við rekstri raforkuvirkja og eru ætið höfð læst. Læsinguna mega 

ekki aðrir opna en þeir, sem hafa til þess sérstakt umboð ábyrgðar- 

manns virkjanna. Aðgangur er aðeins leyfður mönnum, sem hlotið 

hafa nauðsynlega tilsögn þar að lútandi. 

Lokuð virkjasvæði eru t. d. læstar rofa- og dreifistöðvar, spenna- 
básar, dreifivirki í húsi úr plötujárni eða innan annarra lokaðra 
svæða, staurastöðvar, lyftuvélaklefar og þess háttar. 

b) Snertivarnir 

Til varnar gegn óviljandi snertingu óeinangraðra spennuhafa hluta 

má nota útbúnað, svo sem varnarborð (lista), handrið eða hlífar. 

Varðandi fjarlægðir, sjá $S 268. 

1. Varnarbúnaður skal festur vandlega, svo að tryggt sé, að hann 

verði ekki fjarlægður óviljandi. 

2. Ef notaðar eru hlifar úr málmplötum til varnar gegn óviljandi 

snertingu Óeinangraðra spennuhafa hluta, skulu þær vera nægilega 

styrkar til bess, að þær aflagist ekki. 

3. Á læstum virkjasvæðum má sleppa vörnum gegn snertingu í ógáti 

samkvæmt $ 201, ef þær hindra eftirlit með virkjunum eða starf-
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rækslu þeirra, svo framarlega sem aðrar fullnægjandi ráðstafanir 

eru gerðar til öryggis starfsmönnum. 

Með öðrum fullnægjandi ráðstöfunum er hér átt við m. a. eftirfar- 
andi: ríflegt bil milli spennuhafa hluta, nóg svigrúm fyrir starfs- 
menn við starfrækslu og gæziu, enn fremur góða lýsingu, gólfábreið- 
ur úr einangrunarefni eftir þörfum og merkingar samkvæmt $ 268. 

c) Aðgangur að læstum virkjasvæðum 

Aðgangur að læstum virkjastöðvum, má ekki vera mögulegur nema um 

læsanlegar dyr eða op. 

1. Hurðir skulu opnast út. 

2. Dyralásar skulu vera þannig gerðir, að aðgangur sé aldrei mögu- 

legur fyrir óviðkomandi, en þeir sem á virkjasvæðinu eru skulu 

ætið geta komizt þaðan óhindrað. 

Ofangreindu skilyrði er fullnægt, ef aðal- og neyðardyr eru aðeins 
opnanlegar utan frá með smekklás- eða skegglykli (þ. e. ekki með 
einföldu verkfæri, innanmálslykli eða þvílíku). 

Innan frá skulu dyr vera opnanlegar á einfaldan hátt án lykils, en 
undanþegnar eru þó litlar virkjastöðvar, þar sem yfirsýn er auð- 
veld og aðeins einar dyr. 

d) Áletrunarspjöld 

Virkjasvæði skulu merkt á augljósan hátt með áletrunarspjöldum, 

sem gerð eru í samræmi við leiðbeiningar Rafmagnseftirlitsins. Við 

inngang að virkjasvæðum, t. d. á hurðum, skal vera viðvörunarspjald, 

sem varar við hættum, sem af virkjunum stafa og e. t. v. banna 

aðgang. Á virkjasvæðum ber að hafa skráðar leiðbeiningar um með- 

ferð á mönnum, sem hafa orðið fyrir slysi af völdum rafmagns, og 

aðrar varúðarreglur, ef nauðsyn krefur. 

Þar sem merkingar samkvæmt $ 258 g) nægja ekki til þess að gefa 

heildaryfirlit yfir raforkuvirki og raflögn á virkjasvæðinu, skal vera 

á áberandi stað yfirlitsmynd, sem sýnir aðalhluta virkjanna og tengi- 

möguleika. 

S 333 Þurrir staðir 

Ákvæðin í þessari grein eiga við um raforkuvirki á stöðum, þar sem ekki 

er að vænta rakabéttingar eða loftið er ekki rakamettað, þ. e. tiltölulega 

þurrt og hreint, og hitastigið tiltölulega jafnt og venjulegt. 

Dæmi um slíka staði eru íbúðarherbergi, þurr loft, hitaðir kjallarar, 
sem eru loftræstir, skrifstofur, verzlanir og þurrar geymslur, enn- 

fremur sum verkstæði og verksmiðjuhúsakynni. Eldhús í venjulegum 
íbúðum skoðast sem þurrir staðir, þar eð raki kemur þar fram 

aðeins öðru hvoru. Hið sama gildir um baðherbergi í íbúðar- og 
gistihúsum, sjá þó $ 338. 

a) Í raflagnir má nota hvers konar viðurkennt raflagnaefni og lagningar- 

aðferðir, og vinnubrögð mega vera samkvæmt hinum almennu ákvæð- 

um reglugerðarinnar.
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8 334 Rakir staðir 

Ákvæðin í þessari grein eiga við um raforkuvirki á stöðum, þar sem loftið 

í lengri eða skemmri tíma getur verið svo rakt, að hætta sé á að öryggi 

raftækja og búnaðar verði rýrt vegna raka, þéttivatns eða annars (t. d. 

þar sem móða setzt á veggi og loft, án þess þó að dropar myndist, svo 
að neinu nemi). 

Dæmi um slíka staði eru kæligeymslur, brauðgerðarhús, eldhús á 
veitingastöðum, kjallarar, sem eru óhitaðir eða ekki er hægt að 
loftræsa o. fl. Til þessara staða eru einnig talin þvottaherbergi, þar 
sem þvegið er í lokuðu keri (þvottavél), en skolað í opnu íláti og 
þurrkað í herberginu. 

Um baðherbergi í heimahúsum og í gistihúsum gilda ákvæðin í 8 338 
og um útihús á sveitabýlum ákvæðin í $ 339. 

a) Raflagnir 

Fastalagnir skulu að minnsta kosti lagðar með þeim hætti og úr því 

efni, sem hér segir: plaststreng, blýstreng með yfirhulu úr plasti, hul- 
inni pipulögn með pípum úr plasti eða zinkhúðuðu járni. Allt efni til 

festinga lagna skal vera tæringarþolið. Utan seilingar má leggja bera 

eða einangraða leiða á einangrurum, ef sérstök nauðsyn ber til. 

Lausataugar skulu að minnsta kosti vera venjulegir gúmstrengir 

(CEE (2) 61) (NMH skv. VDE). 

b) Rafbúnaður 

Tengidósir skulu að minnsta kosti vera af dropavarinni gerð. Vör 

skulu ekki höfð á rökum stöðum, nema nauðsyn beri til, en þá skulu 

þau vera í kassa, sem hefur nægan styrkleika og viðnám gegn röku 

lofti. Kassinn skal vera af dropavarinni gerð. Lampahöldur skulu 

vera úr einangrunarefni og mega ekki vera með rofa. Rofar, tenglar 

og þess háttar skulu vera af dropavarinni gerð. Greinidósir, rofar 

og tenglar skulu hafa rakatraustar innfærslur. Málmhlutar raflagna 

og tækja, sem geta orðið fyrir tærandi efnum, skulu varðir, t. d. með 

varnarmálningu eða notuð tæringarþolin efni. 

c) Neyzlutæki 

1. Neyzlutæki skulu vera a. m. k. af dropavarinni gerð. 

2. Vélar, ræsar og stillar skulu vera a. m. k. af dropavarinni gerð 

(hlifðarflokkur IP. 1). 

3. Lampabúnaður og ljósker skulu vera af dropavarinni gerð. Hand- 

lampar skulu hafa hlífðareinangrun. 

S 335 Blautir staðir og staðir með tærandi efnum 

Ákvæðin í þessari grein eiga við um raforkuvirki á stöðum, þar sem 

loftið er svo rakt, að vatnsdropar myndast á lofti og veggjum, eða spraut-
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að er á gólf og veggi, t. d. til hreinsunar, eða á stöðum, þar sem raflögnin 
verður fyrir áhrifum tærandi efna. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Dæmi um slíka staði eru almenningsþvottahús, baðhús, sundhallir, 
vín-, öl- og gosdrykkjagerðir, mjólkurbú, sláturhús, fiskvinnsluhús, 
kjötgerðarhús, söltunarstöðvar, gróðurhús, sútunarhús og sumar 
efnaverksmiðjur. 

Um raflagnir í peningshúsum gilda ákvæði $ 338. 

Staðir með tærandi lofttegundum 

Á stöðum með tærandi efnum má aðeins hafa rafvélar, raftæki, raf- 

taugar og búnað, sem ekki verður hjá komizt að hafa þar. Um raf- 

lagnir á slíkum stöðum gilda ákvæðin í stafliðum b) til g), að því við- 

bættu, að allur búnaður, tæki og allt efni, sem notað er, skal þola þau 

tærandi áhrif, sem það verður fyrir. 

Vélar o. fl. 

Vélar, ræsar og stillar skulu vera af skvettvarinni gerð. 

Raflagnir 

Fastalagnir skulu að minnsta kosti lagðar úr plaststreng, blýstreng 

með ytri hulu úr plasti eða yfirspunnum, og á stöðum án tærandi 
lofttegunda, einangruðum taugum í huldum þéttum pípum úr plasti 

eða tæringarvörðu efni með viðeigandi þéttum búnaði, þannig frá 

gengnum, að þéttivatn geti ekki myndazt í þeim. 

Lausataugar skulu vera a. m. k. venjulegir gúmstrengir (CEE (2) 
61). Á stöðum með tærandi efnum skulu lausataugar auk þess vera 

af svonefndri veður- og olíuþolinni gerð, t. d. NMHöu, skv. VDE 

reglum. 

Rafbúnaður 

Vör skulu ekki höfð á slíkum stöðum, sem hér um ræðir, nema nauð- 

syn beri til, en þá skulu þau vera í kassa, sem hefur nægan styrkleika 

og viðnám gegn röku lofti og tærandi lofttegundum og er a. m. k. 

skvettvarinn, þ. e. IP.4. Í baðherbergjum og baðklefum í baðhúsum 

mega ekki vera vör. 

Tengidósir og þess háttar skulu vera af vatnsþéttri gerð. Rofar skulu 

vera af vatnsþéttri gerð. Tenglar skulu vera sprautvarðir, sjá þó g). 

Neyzlutæki 

Neyzlutæki, önnur en ljósker, skulu vera af skvettvarinni gerð, IP.4. 

Lampahöldur skulu vera úr postulíni eða öðru jafngóðu einangrunar- 

efni og mega ekki vera með rofa. Ljósker skulu að minnsta kosti 

vera af sprautvarinni gerð IP.S. 

Bann gegn tenglum í gufubaðstofum og þess háttar 

Í baðhúsum og öðrum slíkum stöðum, sem um ræðir í þessari grein, 

mega ekki vera tenglar í baðklefum eða baðherbergjum. 

Þetta ákvæði miðar að því að koma í veg fyrir notkun færanlegra 
raftækja á slíkum stöðum. 

B 77 

Nr. 264.
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g) Vörn gegn vatnsbunu 

Hlutar raforkuvirkja, sem búast má við, að geti orðið fyrir vatnsbunu, 

skulu vera vatnsþéttir. 

$ 337 Brunahættustaðir 

Ákvæðin í þessari grein eiga við raforkuvirki á stöðum innanhúss eða 

utan, þar sem eldfim efni safnast saman að einhverju ráði svo nálægt 

raftækjum eða búnaði, að hátt hitastig þessa búnaðar eða ljósbogar, geti 
orsakað brunahættu, 

Til þessara staða geta m. a. talizt: Vinnslu-, þurrk- eða geymslu- 
rými eða hlutar slíkra rýma, svo og tilsvarandi staðir utan húss, 
t. d. rými þar sem með vélum er unnið úr timbri eða öðrum efnum 
úr jurta- eða dýraríki, svo sem bómull, hampi, líni, ull eða hross- 
hári, og geymslurými fyrir hey, hálm, hamp og trefjaefni eða korn 
og mjölvörur. 

Með eldfimu eða auðbrennanlegu efni er átt við fast efni, sem brennur 

áfram eða glóð helzt í, eftir að logi frá venjulegri eldspýtu hefur leikið 

um það í 10 sek. 

Hér getur m. a. verið um að ræða: hey, hálm, hálmryk, hefilspæni. 
lausa tréull, magnesíumspæni, hrís, lausan pappír, bómullar- og 
cellulósatrefjar. 

Um peningshús og hlöður á sveitabýlum gilda ákvæðin í $ 339. 

Fyrir staði, þar sem brunahætta stafar af sprengihættu, gilda ákvæð- 
in í S 8 351-357. 

a) Staðsetning virkja 

Rafknúnar vélar, raftaugar og raftæki má ekki að nauðsynjalausu 

setja þar, sem vænta má, að eldfim efni safnist saman. 

b) Rafbúnaður, spennar og vélar 

1. Rofa- og dreifivirki, yfirstraumsvarbúnaður, ræsar, stillar og 

spennar skulu vera af nægilega rykvarinni gerð, þ. e. minnst af 

hlífðarflokki IP 31, og þeim skal þannig fyrir komið, að hætta á 

íkviknun í námunda við þau sé sem minnst. Þar sem brunahætta 

er af ryki eða trefjaefnum, er þó krafizt minnst hlifðarflokks 

IP 41, en fyrir straumteinarennur nægir samt IP 31. 

2. Vélar aðrar en handverkfæri (sbr. GEE Publ. 20) skulu a. m. k. 

vera af hlifðarflokki IP 3, Þar sem brunahætta stafar af ryki eða 

trefjaefnum, skulu tengikassar vera lokaðir skv. hlifðarflokki IP 4. 

3. Hreyflar, sem eru tengdir eða rofnir sjálfvirkt eða fjarvirkt eða 

eru ekki undir stöðugri gæzlu, skulu varðir með sérstökum hreyfil- 

varnarrofa eða öðrum samsvarandi varnarbúnaði, og mælt er 

með, að allir hreyflar séu þannig varðir. 

Með tilliti til hættu á olíubruna ber að komazt hjá því að nota 
olíufylltan búnað. Sjá að öðru leyti $S 252 og 8 253.
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c) Raflagnir 

Forðast skal, að svo miklu leyti sem unnt er, að nota lausataugar. 
Verði ekki komizt hjá því, skulu þær vera eins stuttar og ástæður 
leyfa. Fastalagnir skulu lagðar úr plaststreng, blýstreng eða ein- 
angruðum taugum í pípum. Opin lagning tauga er ekki leyfð. Þó 
eru leyfðir straumleiðar fyrir vélar og tæki með langri tilfærslu, ef 
gerðar eru ráðstafanir til, að eldfim efni geti ekki safnast að þeim, 
t. d. með því að blásið sé af þeim eða notaðar hlífar með innri 
yfirþrýstingi. 

Þar sem sérstök áverkahætta er fyrir hendi, skal fastalögn vera vel 
varin, t. d. með málmpipum eða hlifum. 

Lausataugar skulu minnst vera venjulegir gúmstrengir af slitþolinni 

gerð, t. d. NMHöu, skv. þýzkum stöðlum eða samsvarandi. Lausa- 

taug fyrir handlampa eða handverkfæri má vera venjulegur gúm- 
strengur (CEE (2) 61). 

d) Rafbúnaður 

1. Rofar í ljósalögnum, tenglabúnaður, greinidósir og þess háttar 
skulu vera a. m. k. af dropavarinni gerð. 

2. Tenglar skulu hafa umgerð úr einangrunarefni, Þar sem sérstök 
áverkahætta er, skulu tenglar varðir með nægilega sterkum hlífðar- 
búnaði. Tenglar skulu ekki hafðir neðar en þörf krefur. 

e) Lampabúnaður 

1. Lampabúnaður skal hafa umgerð úr torbrennanlegu efni. 

2. Þar sem brunahætta stafar af ryki eða trefjaefnum, skal lampa- 
búnaður að minnsta kosti vera lokaður og af hlífðarflokki IP 5 - - 

Annars staðar nægir lampabúnaður af hlifðarflokki IP5., þó 

Þannig að lampahöldur mega vera opnar, inni í djúpum skermi, 

sem sé lokaður að ofan, þ. e. án loftrása upp úr. 

3. Lampar og hlutar ljóskerja skulu varðir á fullnægjandi hátt þar 
sem áverkahætta er, t. d. með hlífum úr efni með nægilegum styrk 

(plastefni), sterku hlifðarneti, hlífðargrind eða þess háttar. Slíkan 
hlífðarbúnað, sem settur er eftir á, má ekki festa við lampahöldur. 

Um lampa í handlukt eða öðrum færanlegum lampabúnaði skal 

vera gler- eða plastkúpa og hlifðargrind. 

Gæta ber þess, að hitastig á endum tvítinda flúrlampa, sem hafa 
venjulegan ræsibúnað (startara) er svipað og gerist á glólömpum. 

f) Hitatæki 

1. Hitatæki, sem eru í nánd við brennanleg efni, skulu hafa útbúnað, 

sem hindrar, að slík efni geti komizt í snertingu við hitaleiðana. 

Hitaleiðarnir eiga samkvæmt þessu að vera umluktir óbrennanlegu 
efni (t. d. málmi, keramik eða steatit). Aldrei má nota ofna með 
opnum hitagormum.
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 Allir hlutar rafhitatækja (einnig viðnáma o. þ. h.), sem eru 

spennuhafa í notkun, skulu hafa umgerð, sem hlífir gegn óvilja- 

snertingu og hefur hvergi hærra hitastig en 115" C. Byggingarlag 

hitatækja skal og vera þannig að lausir hlutir tolli illa á yfir- 

borði þeirra (hallandi fletir). 

3. Hitatæki má ekki festa á flöt, nema hann sé úr að minnsta kosti 

eldheftandi efni. 

Slíkir fletir eru t. d. múrveggir, múrhúð og önnur slík efni, séu þau 
nægilega þykk (minnst 2 em). 

4. Í þurrkkerfum með hvers konar lofthitun (t. d. með rafmagns, 

gas- eða olíuhitun) skal þannig frá gengið, að loftlokur og blásarar 

rofni, ef loftstreymið hættir eða loftið, sem streymir í gegn, hitnar 

um of. Sá búnaður skal og vera þannig, að endursetja þurfi hann 

með hendi, til þess að gangsetning sé möguleg á ný. 

4.1 Blástursofnar á brunahættusvæði 

Fyrir blástursofn, sem komið er fyrir á brunahættustöðum, 

gilda ákvæðin í $ 278 f) og auk þess eftirfarandi sérákvæði: 

4.11 Hitöldin skulu vera með eins sléttum flötum og auðið 

er og þannig löguðum, að sem minnst ryk falli á þá. 

4.12 Rafbúnaður blástursofns skal að öðru leyti vera ryk- 

þéttur. 

4.13 Loftið, sem streymir út frá blástursofni, má ekki verða 
heitara en 100? C. Hitinn á snertanlegum flötum blásturs- 

ofns má ekki við málspennu ofnsins fara yfir 115? C 

við venjuleg skilyrði og ekki yfir 150 C stutta stund, 

ef eitthvað óvænt ber að höndum (t. d. að blásturs- 
spaðarnir stöðvist). Loftið, sem blásið er gegnum 

blástursofninn, skal vera laust við eldfimt ryk og eld- 
fimar lofttegundir, Sé mjög lítið ryk í loftinu í salnum, 

sem blástursofninn er í, má sem undantekningu leyfa 

að blása því lofti gegnum ofninn, ef jafnframt er lítil 

hætta á því, að rvk geti setzt á heita hluta ofnsins. 

4.2 Blástursofnar staðsettir utan brunahættusvæðisins sjálfs 

Verði skilyrðum þeim um takmörkun hita á snertanlegum 

flötum blástursofns, sem um getur í staflið h) hér á undan, 

ekki fullnægt, gilda eftirfarandi ákvæði: 

4.21 Blástursofninn skal vera aðskilinn frá brunahættustaðn- 

um þannig, að eldtraustur eða eldþolinn veggur sé á 

milli, eða a. m. k. veggur klæddur eldtraustu efni þeim 

megin, sem að ofninum veit. 

Loftið skal tekið inn frá stað, sem er laus við eldfimt ryk 

og eldfimar lofttegundir.
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4.22 Fyrir loftinntaki blástursofnsins skal vera málmþráðar- 

net með 6—8 mm möskvastærð. Sé loftstokkur milli 

ofnsins og innblástursopsins, skal hann vera úr efni, sem 

getur ekki brunnið. 

g) Önnur neyzlutæki 

Önnur tæki skulu hafa umgerð, sem veitir fullnægjandi rykvörn, og 

auk þess þannig gerð og þannig fyrir komið, að eldfimt efni geti 

ekki safnazt fyrir á þá hluta þeirra, sem íkveikju gætu valdið við 

notkun tækjanna sökum mikils hita, neistaflugs eða þess háttar. Undan- 

þegin þessu ákvæði eru rafknúin handverkfæri. 

S 338 Baðherbergi í íbúðar- og gistihúsum 

Ákvæðin í þessari grein eiga einnig við um steypibaðklefa, salerni og 

snyrtiherbergi með handlaug og niðurfalli í gólfi, í íbúðar- og gistihús- 

næði, Ákvæði $ 335 um Þlauta staði gilda hins vegar um baðhebergi, 

baðklefa og þess háttar í almenningsbaðhúsum. 

a) Fastalagnir 

1. Í huldar lagnir má nota einangraðar taugar í pipum úr plasti eða 

stáli. 

Utanáliggjandi lögn verður að vera með tvöfaldri einangrun, og 

má þá nota plaststreng án málmkápu og einangraðar taugar í 

plastpipum. 

Raflögn til annarra herbergja eða staða má ekki leggja í gegnum 

baðherbergi. 

Ekki má leggja raflögn í baðherbergi utan á eða inni í vegg á 
hlífðarsviði, nema að fasttengdum vatnshitara eða lömpum við 
spegil. Slík fastalögn skal, ef tengistaður er fyrir ofan baðkers- 

brún, koma lóðrétt ofan frá, eða frá bakhlið, en aldrei á ská. 

Sé tengistaður slíks fasttengds tækis fyrir neðan baðkersbrún, 

má aðeins leggja að því lóðrétt neðan frá. 

Hlífðarsvið táknar svæði í kringum baðker eða steypibaðskál af- 

markað af lóðréttri línu í 0,6 m fjarlægð frá brún baðkers eða 

steypibaðskálar og láréttri línu í 2,25 m hæð frá gólfi (Sk338— ). 

Þar sem steypibaðshorn er ekki greinilega afmarkað, t. d. með 

skál eða skilrúmi, afmarkast hlifðarsviðið af lóðréttri línu í 1 m 

fjarlægð frá steypibaðsstút. (SkK338— ). 

Á hlífðarsvæði (skv. 3. tölulið) í kringum steypibaðskál, má ekki 

leggja neina raflögn. 

Inni í vegg eða veggjum, sem baðker stendur við, og innan varn- 

arsviðsins, má ekki vera neins konar raflögn eða búnaður fyrir 

næsta herbergi við baðherbergið nær þeim fleti veggjarins, sem 

veit að baðherberginu, en 6 cm. 

Nr. 264.
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Með þessum ákvæðum er leitazt við að koma í veg fyrir, að fest- 
ingar fyrir handföng, króka eða þess háttar geti skemmt einangrun 
raftauga og orðið spennuhafa. 

b) Lausataugar 

Lausataug má vera léttur gúmstrengur, venjulegur gúmstrengur eða 
önnur sú lausataug, sem viðurkennd er til nota fyrir hlutaðeigandi 
neyzlutæki. 

c) Rafbúnaður 

1. Rofar og tenglar mega ekki vera innan hlifðarsvæðisins í kring- 
um baðker eða steypibaðskál. Undanþegnir þessu eru þó inn- 
byggðir rofar í vatnshiturum, skv. a) 3. 

2. Í steypibaðklefum mega hvorki vera rofar né tenglar. 

Með steypibaðklefa er hér átt við klefa eða lítið herbergi, bar sem 
steypibað er og niðurfall er í sjálfu gólfinu eða þar sem steypi- 
baðshorn er ekki greinilega afmarkað, t. d. með skál á gólfi og 
tjaldi eða skilrúmi. 

3. Tenglar í baðherbergjum mega vera sem hér segir: 

3.1 Tengill með hlífðarsnertu (af SCHUKO- eða annarri viður- 
kenndri gerð). Fyrir slíkum tengli skal hafður lekastraums- 
rofi með marklekastraumi ekki yfir 30 mA. 

3.2 Tengill fyrir varnarsmáspennu skv. $ 205 eða tengill tengdur 
við einangrunarspenni skv. $ 206. 

3.3. Tengill af viðurkenndri gerð fyrir rakvélar, tengdur við að- 
skilda straumrás skv. $ 206. Spenna á tenglinum eftirvafs- 
megin má vera mest 220 V, og í sambandi við hann skal vera 
búnaður, sem takmarkar álag á hann við í hæsta lagi 30 VA. 
Tengillinn sé merktur á þann hátt, sem ótvírætt segir, að um 
rakvélatengil sé að ræða. 

4. Vör og þess háttar mega ekki vera í baðherbergjum. Tengidósir 
og annar slíkur búnaður skal vera af dropavarinni gerð, nema 
um sé að ræða venjulega innfellda rofa, klædda einangrunar- 
efni að utan. 

d) Lampar og önnur neyzlutæki 

1. Lampahöldur skulu vera úr einangrunarefni og mega ekki vera 
með innbyggðum rofa. Í baðherbergjum skulu lampar vera fast 
upp settir. Þeir skulu vera úr einangrunarefni eða klæddir ein- 
angrunarefni. Mælt er með lömpum er fullnægja skilyrðum um 
hlifðareinangrun (af flokki II. skv. CEE Publication 25). 

2. Lampar, sem komið er fyrir ofan við hlífðarsviðið (skv. a) 3) í 
steypibaðshorni eða klefa, skulu vera skvettvarðir. 

  3. Geislahitarar skulu settir a. m. k. 2 m yfir gólfi (Sk 239 ).
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e) 

f 

Snertispennuvarnir 

Öll rafmagnstæki í baðherbergjum, hvort heldur eru laustengd eða 

fasttengd, skulu vera varin með einhverri þeirri varnarráðstöfun gegn 

of hárri snertispennu, sem um getur í $ 201. 

Samtenging baðkers og pipukerfa 

Eftirtalda hluti í baðherbergi skal tengja saman með a. m. k. 6 mm? 

eirvír eða a. m. k. 30 mm“ heitzinkhúðuðum járnvír eða a. m. k. 2.5 
mm þykkum og 20 mm breiðum heitzinkhúðuðum járnborða (50 
mmé?), að svo miklu leyti sem hlutirnir eru úr leiðnu efni. 

Baðker eða steypibaðskál, vatnslagnir, yfirfallspipur, niðurfall og aðr- 
ar pípulagnir, ef með þarf (Sk 339— ). 

Þetta skal gert, jafnvel þó að um enga raflögn sé að ræða í bað- 

herberginu. 

Með því að tryggja samfellt, leiðið samband er komið í veg fyrir 
spennumun á hinum samtengdu hlutum. 

Þar sem snertispennuvarnirnar núllun skv. $ 207 og hlifðarjarð- 

tenging skv. $ 208 Þ) eru notaðar, skal tengja þessa sambindingu við 

hlífðartein í töflu, svo framarlega sem hann er ekki í tryggu, leiðnu 

sambandi við neyzluvatnspípurnar á annan hátt. Einnig skal þá 

tengja núll- eða hlifðarleiði við neyzluvatnsinntak. 

S 339 Raforkuvirki í landbúnaði 

Ákvæðin í þessari grein eiga við um raforkuvirki á stöðum, svæðum eða 

í húsakynnum, sem notuð eru í sambandi við landbúnaðarstarfsemi og 

þess háttar og þar sem mikið reynir á einangrun virkjanna vegna raka, 

ryks, tærandi eima, sýru eða salta, einnig þar sem búpeningur fer um, 

eða þar sem hætta á íkviknun er mikil vegna notkunar eða geymslu 

auðbrenndra efna. 

Hins vegar eiga ákvæðin í þessari grein ekki við um raforkuvirki í íbúðar- 

húsum og þess háttar. 

a) 

b) 

Aðalrofi 

Alpóla rofi skal vera fyrir raflögn útihúsanna í heild, hverri byggingu 

eða kerfishluta. Rofinn skal vera greinilega auðkenndur og aðgengi- 

legur, hvenær sem er. Bilunarspennu- eða lekastraumsrofa má nota í 

þessum tilgangi. 

Sérstakur, auðkenndur rofi skal vera fyrir taugum straumrása, sem 

aðeins eru notaðar tiltölulega stuttan tíma árs í einu. 

Raforkuvirki í heyhlöðum 

Í heyhlöðum má ekki hafa raforkuvirki, nema þau séu þannig gerð 

og varin, að hætta á íkviknun frá þeim megi heita útilokuð. 

Með tilliti til áverkahættu má ekki leggja raflögn lárétt eða á ská 
eftir vegg í hlöðu, sökum hættu á því að heysig losi lögnina frá 
veggnum. 

Nr. 264.
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c) Vélar, töflur o. fl. 

Vélar, ræsar og stillar skulu vera af rykþéttri og skvettvarinni gerð. 

Hreyflar, sem eru sjálfstýrðir, fjarstýrðir eða ekki undir stöðugri 
gæzlu, skulu varðir með viðurkenndum hreyfilvarnarrofa. 

Mælt er með þvi, að allir hreyflar séu þannig varðir. 

Rafmagnstöflur mega því aðeins vera í peningshúsum, að ekki verði 

hjá því komizt, og skal þá farið eftir ákvæðum $ 335. Yfirstraums- 

varnir skulu ávallt hafðar við upphaf hverrar lagnar. 

d) Raflagnir 

Forðast skal að svo miklu leyti sem unnt er að nota lausataugar. 
Verði ekki komizt hjá því, skulu þær vera eins stuttar og ástæður 
leyfa. Fastalagnir skulu vera gerðar úr plaststrengjum, blýstrengjum 
með plastkápu eða öðru ekki lakara lagnarefni. 

Lausataugar skulu vera að minnsta kosti venjulegur gúmstrengur 
(CEE (2) 61) af veður- og olíuþolinni tegund (t. d. NMHöu skv. 

VDE). Við meiri háttar áraun t. d. fyrir heyblásara, forardælur og 
-snigla og kartöfluflokkunarvélar, skal nota þolinn gúmstreng (CEE 
(2) 62) veður- og olínþolinn eða aðrar ekki lakari tegundir. 

Í jarðstreng að útihúsi má hafa taugar fyrir fleiri en eina grein, ef 
sérstök þörf krefur, sbr. 8 301 c) 5. 

e) Rafbúnaður 

Tengidósir og þess háttar skulu vera ryk- og skvettvarðar. 

Rofar, tenglar og þess háttar skulu vera af skvettvarinni gerð, og má 
aðeins nota staðlaðan tenglabúnað. Á sama býli ber að nota sam- 
stæðan tenglabúnað, verði því við komið. Tenglar skulu vera með 
einangrandi umgerð og skulu settir upp á stað, sem laus er við auð- 
brennd efni. Hið sama gildir um rofa og annan þess háttar búnað, 
eftir því sem við verður komið. 

f) Lampabúnaður fyrir perur 

Mælt er með að allur lampabúnaður og ljósker hafi hlífðareinangrun. 

Gerð lampabúnaðar og ljóskera skal vera samkvæmt fyrirmælum þessa 
kafla um sérákvæði vegna staðsetningar virkja. 

Á handlömpum og öðrum færanlegum lampabúnaði skal vera varnar- 
búnaður, plast- eða glerhlif og hlífðargrind, eða annar jafntryggur 
varnarbúnaður. Handlampa og aðra lausa lampa má því aðeins nota, 
að fastalampar geti ekxi homið í þeirra stað. 

g) Önnur raftæki 

Önnur raftæki en þau, sem nefnd hafa verið hér á undan, skulu að 
minnsta kosti vera skvettvarin, Þau skulu auk þess vera bannig gerð
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h) 

og þannig fyrir komið, að eldfim efni geti ekki safnazt fyrir í beim 

hlutum tækjanna, þar sem hætta getur verið á íkviknun. 

Ofnar skulu vera fast upp settir og hitinn í snertanlegum flötum ofna 

má ekki fara yfir 1150 C við málspennu þeirra. Um blástursofna gilda 

ákvæðin í 8 278 f) og 8 337 f) og c). 

Hlutar raforkuvirkja, sem búast má við, að geti orðið fyrir vatnsbunu, 

skulu vera vatnsþéttir. 

Snertispennuvarnir 

Skylt er að beita snertispennuvörnum skv. $ 203—-211 eins og við á 

hverju sinni. Snertispenna má ekki fara upp fyrir 24 volt, þar sem 

um vörn húsdýra er að ræða. Marklekastraumur lekastraumsrofa má 

ekki vera meiri en 0,5 A, og hjálparskaut bilunarspennurofa má ekki 

hafa hærra viðnám til jarðar en 100 Q. 

Þegar notuð er ofangreind liðavörn, er mælt með því, að inn- 
komandi vatnsæðar úr leiðnu efni séu aðskildar frá pípukerfi 
peningshúsanna með einangrun. Skal það gert þannig, að bil milli 
pipuendanna sé að minnsta kosti 20 cm, ef vatnsæðin liggur lóð- 

rétt og að minnsta kosti 1 m, ef hún er lárétt. 

Ávallt er mælt með því, einnig þó ekki séu notaðar liðavarnir, að 
bönd og klafar gripa séu einangraðir frá járnhlutum hússins eða 

gerðir úr einangrandi efni. 

Raforkuvirki skulu vera þannig gerð og fyrirkomið, að þeim sé sem 

minnst hætta búin af áverkum eða tæringu. 

8 340 Raforkuvirki utan húss 

Ákvæðin í þessari grein gilda um raforkuvirki utan húss, þó ekki um 

loftlinur né lagnir í jörðu eða vatni. 

a) 

b) 

c) 

Vélar o. fl. 

Vélar, ræsar og stillar skulu vera af sprautvarinni gerð, ef ekkert skýlir 

þeim fyrir regni og snjó, annars a. m, k. skvettvarin. 

Raflagnir 

Fastalagnir skulu lagðar úr plaststreng eða blýstreng með yfirhulu. 

Lausataugar skulu vera veðurþolnir venjulegir gúmstrengir (CEE (2) 

61) og á stöðum þar sem mikið reynir á, veðurþolinn gúmstrengur 

(CEE (2) 62). Þó má lausataug fyrir handlampa eða handverkfæri 

vera venjulegur gúmstrengur (CEE (2) 61). 

Taugar niður staur 

Gildleiki tauga niður til mælatöflu eða þess háttar í staur má svara 

til málstraums yfirstraumsvarnarinnar við enda tauganna á töflunni 

með því skilyrði, að gildleikinn sé a. m. k. 10 mm, enda sé þannig 

gengið frá, að skammhlaup sé að mestu útilokað. 

B 78 

Nr. 264.
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d) Rafbúnaður og tæki 

Rafbúnaður skal vera úr vönduðu efni, varinn gegn tæringu, skvett- 

varinn eða vatnsþéttur eða vera í skáp, sem er þannig varinn. 

Tengidósir og þess háttar skulu vera skvettvarðar eða vatnsþéttar. 

Tenglar skulu ekki hafðir í minni hæð frá jörðu en 80 em, en tenglar, 

sem eru í minni hæð frá jörðu en 1,5 m og ekki í skáp, skulu annað- 

hvort vera þannig gerðir, að ekki sé unnt að stinga í þá tengilkvísl, 

nema taugar að þeim séu rofnar, og ekki heldur unnt að draga tengil- 

kvísl úr tengli, fyrr en rofið hefur verið, eða þeir skulu vera með 

loki, sem lokast af sjálfu sér, þegar tengilkvísl er dregin úr tengli, og 

er læsanlegt, eða aðrar ráðstafanir gerðar til þess að koma í veg 
fyrir snertihættu, hvort sem tengilkvísl er í sambandi við tengil 
eða ekki. 

Rafbúnaður og tæki skulu vera af sprautvarinni gerð, ef ekkert skýlir 

fyrir regni og snjó, annars a. m. k. skvettvarinn. 

e) Tenglar fyrir hreyfilhitara í farartækjum 

Tenglar, ætlaðir fyrir tengingu hreyfilhitara í farartæki (bifreið, 

dráttarvél), skulu settir svo nálægt bifreiðarstæði, að ekki þurfi lengri 

lausataug en 2,5—3 m. Ekki er leyfilegt að tengja bifreiðahreyfil- 

hitara við tengil innan húss. 

8 341 Olíukyndiklefar 

Ákvæðin í þessari grein gilda um raflagnir í olíukyndiklefum. 

a) Raflögn 

Raflögn að olíukynditæki og öðrum tækjum því tilheyrandi skal vera 

fastalögn (pipulögn eða strengjalögn af viðurkenndri gerð). Að jafnaði 

má nota rafbúnað, sem samþykktur er fyrir þurra staði, þar sem 

olíukynditækin eru í sérstökum klefum. 

Tæki, sem þarf að hreyfa, er þau eru hreinsuð eða athuguð, skal 

tengja við pipulögn, * d. með venjulegum gúmstreng (CEE (2) 61), af 

oliuþolinni gerð (t. d. NMHöu, skv. VDE) af hæfilegri lengd. Heimilt 

er að leggja stálpipu milli tækja utan á katlinum, þótt ekki sé hún á 

föstu undirlagi, enda sé bil milli festipunkta pípunnar ekki meira 

en 50 cm, og festipunktar ekki meira en 15 cm frá samskeytum stál- 

pipu- og annarrar lagnar. Raftaugar í barkapípum skulu vera fjöl- 

þættar. 

b) Snertispennuvarnir 

Berir málmhlutar raflagnar og raftækja skulu vera jarðtengdir eða 

varðir gegn of hárri snertispennu á annan hátt, sbr. 8 203. Æskilegt 

er að beita lekastraumsrofvörn fyrir olíukyndivirki. Marklekastraumur 

varnarrofa sé ekki yfir 0,5 A.
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Cc) Fjarlægð frá hitaflötum 
Raflögn skal ávallt vera í hæfilegri fjarlægð frá óvörðum hitaflötum 

og aldrei nær en 10 cm. 

d) Tenging blásarahreyfils í tengil 

Sé aðeins um eitt tæki að ræða (hreyfil fyrir blásara), er leyfilegt 

að tengja það við fastalögnina í tengli, ef tengillinn er í mesta lagi 

í hálfs metra fjarlægð frá tækinu og þannig fyrir komið, að lausa- 

taugin sé ekki á gangvegi. Lausataugin skal vera fasttengd við hreyfil 

kynditækisins. 

e) Rofi fyrir raflögn að kynditæki 

Í raflögn að kynditæki skal vera rofi utan kyndiklefans, við aðaldyr 

hans eða í námunda við þær, sem rýfur allar spennuhafa taugar. 

Hann skal vera auðkenndur með rauðum lit og ekki nær gólfi en 

1,60 m. 

f) Töflur og vör 

Rafmagnstöflur, aðrar en fyrir stjórn kynditækisins, mega ekki vera 

í kyndiklefa og ekki heldur stofnvarkassar. 

8S 342 Bilgeymslur 

Ákvæðin í þessari grein gilda um Þbilgeymslur, þar sem áfylling eða 

tæming benzins eða annarra álíka eldfimra vökva fer að jafnaði ekki 

fram. Einnig gilda ákvæðin um minni háttar flugvélageymslur, þar sem 

flugvélar eru aðeins geymdar, en engar viðgerðir fara fram og ekki heldur 

að jafnaði rennsli eldfimra vökva. 

a) Raforkuvirki í bílgeymslum skulu vera í samræmi við ákvæði $ 337 
um brunahættustaði og ennfremur hlýta ákvæðum um þurra, raka eða 

blauta staði, eftir því sem við á. 

Upphitaðar bilgeymslur, þar sem engin þvottur á sér stað, teljast 
vera þurrir staðir. Óupphitaðar bílgeymslur teljast til rakra staða, 
ef engin þvottur fer þar fram. Bílgeymslur þar sem þvegið er eða 
sprautað, teljast til blautra staða. 

8S 343 Raforkuvirki á byggingasvæðum 

Ákvæðin í þessari grein gilda um raforkuvirki, sem notuð eru á vinnu- 

svæðum vegna mannvirkjagerðar, hvort heldur sem um nýbyggingar, 

endurbyggingar, meiri háttar breytingar, innréttingar eða niðurrif er að 

ræða. 

Til byggingarsvæða teljast hinsvegar ekki staðir þar sem aðeins er 
notað einstakt áhald eða tæki, svo sem handlampi, lóðbolti, raf- 
suðutæki eða rafmagnshandverkfæri t. d. borvél, slípivél, fægivél 
eða önnur tæki. 

a) Aðveita 

Raforka fyrir byggingarsvæði skal tekin frá þar til ætluðum aðveitu- 

stað, t. d. töflu sérstaklega gerðri fyrir byggingarsvæði, eða frá sér-
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stökum greinum, sem ætlaðar eru svæðinu, á greinitöflum sem fyrir 

eru við staðinn. Fyrir slíkar greinar skal ákvæðum Þ) liðar um 

varnarráðstafanir fullnægt. Venjulega tengla í húslögnum og líkum 

fastalögnum má ekki nota. 

b) Vörn gegn of hárri snertispennu 

1. Á vinnusvæði skal viðhafa eina eða fleiri eftirtalinna varnarráð- 

stafana: Lekastraums-rofvörn, varnarsmáspennu, aðskildar straum- 

rásir eða hlifðareinangrun. Marklekastraumur lekastraumsrofa má 

ekki vera meiri en 0,5 A. Þar sem lekastraums-rofvörn er beitt, 

skal marklekastraumur lekastraums-rofa fyrir tenglagreinar með 

16 A tenglum eða minni, ekki vera meiri en 30 mA. 

1.1 Jarðskaut skulu sett þannig að þeim sé ekki hætta búin vegna 

bvggingarframkvæmda, sbr. ennfremur £ 8 241 og 242. 

2. Áður en raforkuveita á byggingarsvæði er tekin í notkun, skulu 
varnarráðstafanir prófaðar skv. $ 251, til að ganga úr skugga um 

að vörn gegn of hárri snertispennu sé virk. 

ce) Aðalrofar og aðalvör 

Á aðaltöflu skulu vera aðalvör fyrir veituna. Veituna skal vera unnt 
að rjúfa alpóla frá aðveitunni hvenær sem er, með einum eða fleiri 
auðkenndum aðalrofum, sem alltaf er hægt að komast að. Rofastaðan 
skal vera auðkennd. Nota má lekastraumsrofa sem aðalrofa. 

d) Tengivirki og töflur 

1. Tengi- og dreifitöflur skulu vera úr einangrunarefni eða málmi og 

samsvara a. m. k, varnarflokki IP 32 samkvæmt IEC Publ. 144 

(þ. e. vatnsvörn, jafngild regnvörn skv. CEE). Þær skulu vera 

viðurkenndar af Rafmagnseftirliti ríkisins. 

2. Tré má ekki nota, nema í varnarhandrið, burðarþil og í skýli og 

yfirbyggingar. 

e) Taugar og strengir 

1. Lausataugar skulu vera þolnir gúmstrengir, veður- og olíuþolnir 

(CEE (2) 62, eða samsvarandi tegundir, t. d. NSHöu skv. VDE). 

Á stöðum þar sem sérstök áverkahætta er, skal gera ráðstafanir til 

hlifðar slíkum taugum, svo sem að hengja þær upp eða þess 

háttar. 

Lausataugar handverkfæra og ljóskerja skulu að minnsta kosti vera 

venjulegir gúmstrengir, veður- og olíuþolnir (skv. CEE (2) 61, 

eða samsvarandi tegundir, t. d. NMHöu skv. VDE). 

2. Samsetning framlengdra lausatauga, skal gerð með taugartengli og 

tengilkvísl. 

3. Þar sem upphengdar lausataugar eða strengir eru tengdir saman, 

skal gera sérstakar ráðstafanir til þess að létta togi af samtenging- 

unum.
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Í) 

8) 

h) 

I) 

4, Loftlinustaurar í veitukerfi á byggingarsvæðum, skulu settir upp 

á þann hátt að þeir fullnægi þeirri sérstöku áraun, sem leiðir af 

vinnuframkvæmdum á byggingarstaðnum. 

5. Óeinangraða leiða og útieinangraða leiða má ekki vera unnt að 

snerta frá vinnupöllum eða byggingarhlutum, ef leiðarnir hafa 

hærri spennu en 42 V. 

Rafbúnaður 

1. Rofar, tenglabúnaður, greinidósir og þess háttar í ljósalögnum og 

|)
 

svipuðum lögnum skulu ekki vera af minna en dropavarinni gerð, 

en utanhúss þó ekki minna en af skvettvarinni gerð. 

Á einum og sama byggingarstað skal ekki notuð nema ein gerð 

tengla fyrir hverja ákveðna pólatölu og málstraum og þeir skulu 

hafa umgerð úr óbrothættu einangrunarefni. 

Mælt er með því að notaður sé einungis staðlaður tenglabúnaður skv. 

CEEF 7 og CEE 17 (round shape). 

Tæki í vélalögnum 

1. Rofar, ræsar, spennar og vélar, aðrar en rafmagnshandverkfæri, 

skulu samsvara a. m. k. hlifðarflokki IP 33, skv. IEC 144, (þ. e. 

vatnsvörn jafngild regnvörn skv. CEE). 

Fyrir öll rafknúin tæki og vélar, skulu vera alpóla rofar til að 

rjúfa og tengja tækin. Þessir rofar skulu vera á aðgengilegum stað, 

og þar sem auðvelt er að ná til þeirra frá þeim stað, sem stjórn- 

anda tækjanna er ætlaður. 

Fyrir rafmagns-handverkfæri nægir rofi, sem aðeins stöðvar tækið, 

alpóla 1of skeður þá með tengilbúnaðinum. 

Steypuhristarar skulu varðir með einhverri af eftirtöldum varn- 
arráðstöfunum: Varnarsmáspennu, aðskildum straumrásum, hlifð- 

areinangrun eða lekastraumsrofa með ekki hærri marklekastraum 

en 30 má. 

Ljósker 

1. 

no
 

Ljósker önnur en þau, sem eru fyrir smáspennu, skulu að minnsta 

kosti vera af regnvarinni gerð (1 dropi í ferningi), 

nema þau sér staðbundin (föst) í húsnæði, sem tryggt er að sé 

þurrt. 

Handluktir aðrar en þær, sem eru fyrir smáspennu, skulu vera 

af sprautvarinni gerð (2 dropar í 2 þríhyrningum) AFA 

Hitatæki 

Hitatæki skulu a. m. k. vera af skvettvarinni gerð (1 dropi í þri- 

hyrningi) Á 

Nr. 264.
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3.2 Háspennuvirki 

$ 401 Umsókn og veiting leyfis til setningar eða breytinga háspennu- 

virkja 

a) Ný háspennuvirki má ekki setja upp og eldri virkjum má ekki breyta 
né auka við þau, fyrr en Rafmangseftirliti ríkisins hefur verið send 
umsókn um verkið ásamt teikningum og lýsingu á því samkvæmt 
S $ 111—113 og Rafmagnseftirlitið hefur samþykkt tilhögun og gerð 
virkjanna og tekið ákvörðun um eftirlit með uppsetningu þeirra. 

Þ) Rafmagnseftirlit ríkisins bindur samþykki sitt þeim skilyrðum um 
gerð, uppsetningu og starfrækslu virkjanna, er það telur nauðsynlegt 
til öryggis gegn hættu og tjóni og til varnar gegn truflunum á starf- 
rækslu virkja (t. d. truflunum á viðtöku útvarps og loftskeyta) og 
er skylt að hlíta fyrirmælum þess þar að lútandi í hvívetna. 

S 402 Almenn ákvæði um fjarlægðir 

Háspennuvirki mega ekki vera svo nálægt athafnasvæðum, hlutum um- 
hverfis eða mannvirkjum, svo sem húsum, vegum, sima, Öðrum raforku- 
virkjum o. s. frv., að hætta geti stafað af. 

í 403 Fjarlægð loftlínu frá jörðu 

Loftlinur skulu vera a. m. k. í 6 m hæð frá jörðu, við hitastig 4 40? C, 
ef málspenna þeirra er 66 kV eða lægri. 

Fjarlægð, til hliðar að næsta aðgengilegum stað í umhverfi, skal ekki 
vera minni en ó m við allt að 66 kV spennu. Við 45* hliðarsveiflu virs, 
má þessi fjarlægð vírs frá mishæð ekki verða minni en 3 m við 66 kV eða 
lægri spennu. 

Við hærri spennu en 66 kV skulu fjarlægðir ekki vera minni en segir í 
eftirfarandi töflu: 

Tafla 403—1 
  

kV) 66 110 132 150 220 975 380 | 
Málspenna línunnar 

| 
| Hæsta rekstrarspenna línunnar | | | 

| 

  

  

  

  
    
  

| Gaungildi) |kV, (725 (123 (145 (170 (245 (300 420 | 
| Hæð yfir jörðu (H) í 60 65 61 700 7 83 95 

Fjarlægð frá brekku eða mishæð (F) |m | (500 55 57 60 61 73 85 

| Fjarlægð frá brekku eða mishæð við | | 
| 45? hliðarsveiflu (R) | | 30 035 37 40 47 53 65 

Hæð yfir snjó mí 40 43 44 45 49 52 58 |   
  

Jarðvir loftlinu skal ekki vera í minni hæð yfir jörðu, en 4 m í óhag- 
stæðasta tilviki. Þar sem reiknað er með þykkra snjólagi en 1 m skal 
auka hæðina sem því nemur.



31. desember 1971. 607 Nr. 264. 

Taka verður tillit til aukins slaka, sem verður í línuhafi þegar 
vírar bera snjó eða ís og nálæg höf eru án slíks aukaálags. Stærð 
snjó- eða ísálagsins verður að ákvarða með hliðsjón af staðháttum. 

Loftlínur skulu vera í öruggri fjarlægð frá trjáum og runnum, sbr. töflu 

403—1 (Sk 403— ). 

% 404 Leyfilegar fjarlægðir milli háspennulínu og annarra mannvirkja 

a) Háspennuloftlína nálægt byggingum, vegum og umferðarsvæðum. 

1. Ef háspennulina og mannvirki það, sem um er að ræða, (vegur, hús 
og annað) standa á jafnsléttu eða því sem næst, eða ef háspennu- 

línan stendur lægra en mannvirkið, má fjarlægðin milli mann- 

virkisins og næsta virs háspennulínunnar fara niður í 10 m, án 

þess að stytta þurfti staurabil. Standi háspennulínan hærra en 

mannvirkið, eykst þessi lágmarksfjarlægð um tvo metra fyrir 

hvern metra, sem háspennulinan stendur hærra en mannvirkið, 

sjá uppdrátt og töflu 1. 

Tafla 1 
  

  

  

(ð 24 Hóspennulína 
| 

| 

          

    
  

  

Fjarlægðin b milli mannvirkis og háspennulinu má hafa minni en 

segir í töflu 1, ef meðal staurabil hlutaðeigandi línu er stytt sam- 

kvæmt því, er tafla 2 segir til um, enda skal vera að minnsta 

kosti 20 m fjarlægð frá mannvirkinu til beggja handa út fyrir 
hin styttu staurabil. 

  

  

  

Tafla 2 

bn 
12 m — ilm | 20% 

(10 - | 50% 
MM. 1 | 20% 
0 | 50%. 
16 - | 14 - | 20% 

| 12 - | 50% 

18- | 1 - | 20% 
á „5 50% 
20- | 18-  20% 

| (15 - | 50%      



Nr. 264. 608 31. desember 1971. 

Það, sem skráð er hér að framan um fjarlægð milli háspennulínu 

og annarra mannvirkja, er miðað við það, að hæsti vir línunnar 

sé ekki yfir 8,5 m frá jörðu í festipunktum. Sé um að ræða meiri 

línuhæð, skal auk fjarlægðina um tvöfalt það, er þeim mismun 

nemur. 

Séu einhverjar þær aðstæður fyrir hendi, að fjarlægðir þær 

milli háspennulínu og annarra mannvirkja, sem um getur hér að 

framan, nægi ekki, að dómi Rafmagnseftirlits ríkisins, getur það 
fyrirskipað meiri fjarlægðir eða aðrar tilsvarandi ráðstafanir. 

Ef um er að ræða byggingar er hér átt við verðmæt hús eða þess 

háttar, en ekki verðlitla skúra eða kofa, sem menn koma sjaldan í 
og þá aðeins til stuttrar dvalar, eða lítil verðmæti eru geymd í. 

2. Háspennuloftlina má ekki liggja vfir leikvelli, íþróttavelli eða 

áhorfendasvæði þeirra. 

Þegar háspennuloftlina er lögð um bæi og þorp eða skipulögð 

byggingarsvæði, skal leitast við að leggja hana eftir þar til ætl- 

uðum landræmum. 

Liggi háspennuloftlina yfir almenn umferðarsvæði, skal hæð lin- 

unnar frá jörðu vera a. m. k. 7 m og línan vera falltreyst. Hæð 

línunnar skal auka um a. m. k. 7 em fyrir hver 10 kV, sem mál- 

spennan er yfir 66 kV. 

Hæð háspennuloftlinu yfir og fjarlægð hennar frá háum stöflum, 

sem menn vinna í, skal vera svo mikil, að ekki verði seilzt hættu- 

lega nálægt línunni með áhöldum, sem notuð eru við venjulega 

vinnu í staflanum. Hæð háspennuloftlinu yfir þannig stafla skal 

vera a. m. k. 5 m. Heystakka, sem eru svo háir að ekki næst að 

hlaða þá frá jörðu, má ekki reisa nær háspennuloftlínu en 10 m. 

Fánastengur og aðrar háar stengur mega ekki vera svo nærri há- 

spennuloftlinu að þær eða búnaður þeirra geti snert linuna, ef 

þær falla, og aldrei nær en 10 m. 

b) Háspennuloftlina nálægt öðrum háspennuloftlinum. 

1. Þegar tvær háspennuloftlinur eru lagðar á sömu stólpa, skal 

leggja þær þannig, t. d. sitt hvoru megin á stólpana eða hvora 
yfir aðra, að ekki leiki efi á í hvorri línunni hver taug er. Eigi 

að vera hægt að vinna á annarri línunni, þegar spenna er á hinni, 

skal bil á milli línanna vera svo mikið, að manni, sem vinnur 

við línuna sé sem minnst hætta búin og má bilið aldrei vera 
minna en 2 m. 

Þegar línurnar eru hvor yfir annarri, skal línan með hærri 

spennunni vera ofan og binding hennar a. m. k. jafngóð og neðri 

línunnar. Háspennuloftlinur frá tveim rafveitum mega ekki vera á 
sömu stólpum, nema línurnar séu undir sömu ábyrgu stjórn, eða 
öruggt að báðar línurnar séu teknar úr sambandi við orkugjafa, 

er vinna þarf á annarri.
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2. Þegar háspennuloftlíinur eru lagðar á aðskilda stólpa, skulu þær, 

Þegar því verður við komið, vera svo langt hver frá annarri, að 

vírar línanna snertist ekki við það að stólpar falli. Þar sem að- 
stæður leyfa ekki slíka fjarlægð milli lína, skulu stólpar stagaðir 

eða festir svo, að þeir falli ekki þvert á línustefnuna. Lárétt 

fjarlægð milli lína má þó aldrei vera minni en 2 m. 

c) Háspennuloftlina nálægt lágspennuloftlínu. 

1. Háspennuloftlina má ekki vera á sömu stólpum og lágspennuloft- 
lína. 

SJ
 Háspennuloftlína skal, þegar því verður við komið, vera svo langt 

frá lásspennuloftlinu, að vírar línanna snertist ekki við það að 

stólpar falli. Þar sem aðstæður leyfa ekki slíka fjarlægð, skulu 

stólpar stagaðir eða festir svo, að Þeir falli ekki þvert á línu- 
stefnuna. Lárétt fjarlægð á milli línanna má bó aldrei vera minni 

en 7 m. 

d) Háspennuloftlína meðfram veikstraumsloftlínu. 

1. Þegar háspennuloftlina er samsíða veikstraumsloftlinu, skal lá- 
rétt bil á milli næstu víra línanna ekki vera minna en 20 m, nema 

samþykki Rafmagnseftirlits ríkisins komi til hverju sinni. 

iÐ
 

Hátíðnitaugar loftskeytastöðva og loftnet skulu vera í a. m. k. 20 

m láréttri fjarlægð frá hápennuloftlinu, nema samþykki Raf- 

magnseftirlits ríkisins komi til hverju sinni. 

e) Óhagstæðari aðstæður. 

Ef hæðarmunur háspennuloftlínu og annarra mannvirkja er mikill, 
eða Rafmagnseftirlit ríkisins telur af öðrum ástæðum, að framan- 

skráðar fjarlægðarreglur veiti ekki nægilegt öryggi, skal fullnægja 

þeim skilyrðum, sem Rafmagnseftirlitið setur í hvert sinn, þótt um 

meiri fjarlægð sé að ræða, en að framan greinir. 

S 405 Aðvörunarskilti 

Á dyrum að rýmum eða afgirtum svæðum, sem umlykja háspennuvirki, á 

öllum stólpum háspennuloftlinu og annarsstaðar, þar sem óviðkomandi 

kunna að geta nálgast háspennuvirkin, skulu sett aðvörunarskilti. Á þeim 

skal vera áletrun, sem varar við hættum, sem af virkjunum stafa. Skiltin 

skulu vera úr járni eða öðru haldgóðu efni og áletrunin gljábrennd á þau 

eða vera af annari haldgóðri gerð. Þau skulu vera svo stór og þannig 

sett, að auðsæ séu og auðlesið á þan. Rafmagnseftirlitið getur sett nánari 

fyrirmæli um útlit skiltanna. 

< 490. Varzla og viðhald háspennuvirkja 

í. Aðgangur. 

Aðgang að aflstöð eða öðrum háspennuvirkjum hefur aðeins ábyrgð- 

armaður virkjanna og þeir kunnáttumenn, sem hann hefur gefið um- 

boð til þess. Leyfið skal gefa skriflega, til dæmis með tilkynningu. 

Starfsmenn skulu með undirskrift sinni viðurkenna að þeir þekki 

B79
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gildandi rekstrarreglur og tilkynningar fyrir háspennuvirki. Ókunn- 

ugum má leyfa aðsang begar fylgzt er með þeim, af vönum starfs- 

manni tilnefndum af ábyrgðarmanni virkjanna. 

Háspennuvirki innan stöðvarsvæðis og húsrými þar sem stjórntæki 

fyrir háspennuvirkið eru, skulu vera tryggilega læst, þegar sæzlu- 

maður er ekki viðlátinn eða gæzlumaðurinn hefur ekki umsjón með 

innganginum. Lásar skulu vera auðveldlega opnanlegir innan frá 

hlutaðeigandi læstu húsrými án notkunar lykils. 

Föst stjórntæki fyrir tæki í háspennu-útivirkjum, sem stjórna má af 

jörðu án sérstakra tækja, skulu vera tryggilega læst. 

Ófaglærðir, sem leyfa má aðgang, eru til dæmis smiðir, aðrir iðn- 

aðarmenn o. fl., sem framkvæma eiga viðgerðir og viðhaldsvinnu. 

2. Sérhæfð verkstjórn. 

Ábyrgðarmaður háspennuvirkja eða umboðsmaður hans skal skrif- 

lega, t. d. með tilkynningu, tilnefna ákveðinn sérhæfðan verkstjóra 
fyrir hvert verk. Verkstjórinn ber ábyrgð á að nauðsynlegum varúð- 

arreglum sé fylgt, að verkið sé vel unnið og sérstaklega, að engir séu í 

hættu þegar spenna er sett á veituna. Ábyrgðarmaður virkjanna, eða 

umboðsmaður hans skal skriflega, t. d. með tilskipan, einnig útnefna 

bann, sem skal framkvæma allar tengingar og sá skal sjálfur fullvissa 

sig um, að samtengingu megi framkvæma. Allar tilkynningar um rof 

og tengingar skulu í öllum tilvikum tilkynntar af verkstjóranum. 

Fyrirfram tilkynning eða samkomulag um að tengja skuli á ákveðnum 

tíma, án frekari viðvörunar, næsir ekki. 

Byggingar- eða viðgerðarvinna, sem um getur í 3. lið skal aðeins 

unnin af kunnáttumönnum, eða undir stöðugu eftirliti kunnáttumanna. 

Við slíka vinnu í háspennuvirki, skulu vera a. m. k. tveir menn saman. 

Ef knýjandi nauðsyn ber til, með hliðsjón af rekstri rafveitunnar eða 

öðrum mikilvægum ástæðum, getur ábyrgðarmaður háspennuvirkj- 

anna eða umboðsmaður hans leyft, að kunnáttumaður vinni verkið, 

án þess að nokkur annar sé viðstaddur. 

3. Vinna við háspennuvirki. 

Rof: 

Áður en vinna hefst, skal séð um, að sá hluti virkisins sem vinna 

skal við, sé gerður spennulaus á öllum straumfara taugum og að 

þær séu á öruggan hátt bundnar til jarðar. Til þess að nauðsyn- 

legu öryggi sé fullnægt, þarf að jafnaði að sjást, að rofinn, sem 

rofið er með sé opinn eða vör séu tekin úr, ef rofið er með þeim 

hætti, eða á annan hátt sýnilegt að rofið hafi verið. Þeir veitu- 

hlutar, sem eru ekki jarðtegndir, skulu skoðaðir sem spennuhafa. 

Ef rofstaðurinn (teinrofinn) er ekki rétt við vinnustaðinn og 

sýnilegur frá vinnustað, skulu gerðar ráðstafanir til að útiloka 

tengingu (innslátt rofa), meðan vinna er framkvæmd. 

Við vinnu á virkjasvæðum, strengjum og línum skal rofstaður- 

inn eða rofstaðirnir merktir með merkispjaldi, sem gefur til kynna,
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að viðkomandi veituhluti er rofinn úr sambandi, að unnið sé á 

þessu svæði og að tengingu megi ekki framkvæma. Þessi merki- 

spjöld má ekki fjarlægja fyrr en allt er tilbúið til tengingar og þá 

aðeins af ábyrgðarmanni virkjanna eða umboðsmanni hans. 

Spennuprófun: 

Þegar rofið hefur verið, skal á öruggan hátt prófa hvort virkis- 

hlutinn er spennulaus, áður en jarðtenging er framkvæmd. 

Jarðtenging og skammhleyping: 

Ef unnt er að setja spennu úr tveim (eða fleiri) áttum inn á þann 

veituhluta, sem vinna á við, skal jarðtengja beggja (öllum) megin 

vinnustaðarins. Þar sem aðeins er unnt að setja spennu á veitu- 
hlutann úr einni átt, skal jarðtengja þeim megin vinnustaðar, sem 

nær er spennugjafanum. Á vinnustað, þar sem taka þarf taugar 

kerfisins í sundur, skal þó jarðtengt beggja (öllum) megin við 

vinnustaðinn „ef veituhlutinn er í eða tengdur við loftlínu. 

Jarðtenging og skammhleyping skal gerð þannig, að engin vör 

séu milli vinnustaðar og jarðtengi- eða skammhlaupsstaðar. 

Jarðtengingar skulu ætið settar sem næst vinnustaðnum, og ef 

unnt er, þannig að þær séu sýnilegar frá honum. Þótt jarðtengt 

sé í enda langrar loftlínu, er eigi að síður skylt að jarðtengja lín- 

una við vinnustað. 

Þar sem ekki er unnt að jarðtengja þannig, að jarðtenging sé sýni- 

leg frá vinnustaðnum, skulu leiðarnir skammhleyptir við vinnu- 

staðinn. Þegar unnið er við strengi lagða í jörð er nægjanlegt að 

jarðtengja enda allra þeirra strengja, sem eru rafmagnslega tengd- 

ir þeim streng, sem unnið er við. 

Til tengingar (innsláttar) á jarðtengingu skal nota fasttengdan jarð- 

tengirofa eða, þar sem þeir eru ekki, jarðtengitæki, sem viður- 

kennd eru af Rafmangseftirliti ríkisins. 

Jarðtengitækin skulu gerð þannig, að snertur þeirra þoli örugg- 

lega allar rafmagns- og kraftáraumir, við tilskildar aðstæður. Taug- 

ar skulu þola stærstu skammhlaupsstrauma sem orðið geta á staðn- 

um. Taugar tækisins skulu vera úr margþættri auðsveigjanlegri 

eirtaug, að minnsta kosti 25 mm? að gildleika. Við notkun jarð- 

tengitækis skal það fyrst tengt við jarðskautið, áður en það er 

tengt við þann kerfishluta sem jarðtengja skal. Þegar fjarlægja skal 

jarðtengitæki eða aðra jarðtengingu, skulu tengingar fyrst losaðar 

frá kerfishlutanum og síðan frá jarðskautinu. 

Ákvæðin um rof, jarðtengingu o. fl. gilda þó ekki, þegar um er að 

ræða að taka burt og setja í vör, þegar það er gert af kunnáttumönn- 

um eða eftir sögn kunnáttumanns, og án hættu fyrir starfsmennina.
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Það er tilskilið að merkispjöld séu sett upp og tekin niður af sama 
manni. 

Merking með spjöldum í raf- og spennistöðvum, skal alltaf framkvæmd 

af þeim, sem ábyrgð ber á stöðinni eða umboðsmanni hans, sem 

alltaf fylgist með stöðu tengibúnaðar. 

Í sjálfvirkum stöðvum án fastrar gæzlu, skal ábyrgðarmaður raforku- 
virkjanna eða umboðsmaður hans vera ábyrgur fyrir merkingum. 

Það sama gildir um vinnu úti á línum. 

Merkispjöld má aðeins nota til þess, sem þau eru ætluð fyrir. 
Tengifyrirmæli skulu gefin skriflega. Jafngild skriflegum fyrirmæl- 
um eru fyrirmæli lesin upp í síma eða talstöð, þegar tilkynningin er 
skrifuð niður af móttakanda og hann síðan endurtekur fyrirmælin. 

Við meiri háttar tengingar og sérstaklega í víðáttumiklum kerfum, 
Þar sem verkstjórinn getur ekki sjálfur yfirfarið tengingar þær sem 
gerðar eru, skal gera verka-skrá, sem er yfirfarin af öðrum kunn- 
áttumanni áður en vinna hefst, sem síðan er fylgt við framkvæmd 
verksins. 

4. Vinna í hættulegri nálæð háspennuvirkja. 

Spennuhafa hluta, sem eru hættulega nærri vinnustað, skal almennt 

gera spennulausa og jarðtengja áður en vinna hefst. 

Þar sem mikilvægir rekstrarhæitir gera það nauðsynlegt, er þó leyft 
að framkvæma vinnu í hættulegri nánd við spennuhafa hluta, þegar 
vinnustaðurinn er á tryggilegan hátt varinn með hlífum. Þar sem 
spennuhafa hlutar eru ofan við vinnustaðinn, þarf að sýna sérstaka að- 
gætni, einkum þegar ókunnugir taka þátt í vinnunni. Vinnan skal 
framkvæmd undir stöðugu eftirliti manns, sem er kunnugur rekstri 
háspennukerfisins. Mikla gætni og umhvggju verður að sýna við að 
flytja til efni og verkfæri. 

Málaravinna við möstur, þar sem leiðar eru spennuhafa, má fram- 
kvæma af ókunnugum mönnum í allt að 2 m fjarlægð frá næsta 
spennuhafa leiði. Þessa fjarlægð má við rekstrarspennu lægri en 
66 KV stytta í 1 m þegar settar eru upp traustar hlífar við vinnu- 
staðinn. Hverjum verkamanni skal, áður en verkið hefst, gefa nauð- 
synlegar upplýsingar og skriflegar varúðarreglur, sem hann skal 
kvitta fyrir. 

o. Eftirlit með loftlínum. 

Loftlinur með hærri spennu en í1 kV skulu yfirfarnar eigi sjaldn- 

ar en einu sinni á ári, en aðrar háspennulinur eftir mikilvægi 
þeirra og öðrum aðstæðum. Eftir storm, mikla snjókomu, ísingu 
og þess háttar, skulu línurnar einnig yfirfarnar, auk hinna föstu 

eftirlitsferða.
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6. 

10. 

11. 

Eftirlit með einangrun. 

Hafa skal stöðugt eftirlit með einangrunarástandi háspennukerfis. 

Skýrslur. 

Fyrir kerfið skal færa: 

a. Skýrslur yfir allar rekstrartruflanir, óhöpp og slys, með upplýs- 

ingum um þau og ástæður fyrir þeim, 

b. skýrslur yfir eftirlit með loftlinum, 

c. skýrslur yfir eftirlit með einangrun, 

d. skýrslur yfir jarðskautsviðnám. 

Merking, aðvörunarspjöld og upplýsingar. 

Háspennuvirki skal á áberandi hátt merkja með spjöldum, sem 
greinilega sýna hvaða kerfishlutar eiga saman, þannig að komið 

sé í veg fyrir vixlun á spennulausum og spennuhafa hlutum. Áber- 

andi viðvörunarspjöld af viðurkenndri gerð skal setja á ákveðna 
staði eftir þörfum, við inngang að og inni í vélasölum og á virkja- 

svæðum, jafnvel þó að þeir staðir séu hafðir læstir og aðeins kunn- 

ugir gæzlumenn hafi aðgang að þeim. 

Í aflstöðvum og meiri háttar spenni- og dreifistöðvum skulu á 
áberandi stað sett upp: 

a. Reglur um vörzlu og viðhald háspennuvirkja, 

b. reglur um aðstoð ef slys ber að höndum, 

c. tengimynd af stöðinni. 

Tengimynd. 

Í stöðvum með tveimur eða fleiri innkomandi spennuhafa línum, 
skal greinilegri tengimynd komið fyrir á áberandi stað. 

Hreinlæti. 

Véla- og tækjasalir skulu vera hreinir og vel við haldið. Geymsla 

efnis, verkfæra, olíutunna o. þ. h. er ekki leyfð á þessum stöð- 

um. Í stigum, göngum og við dyr skal ekkert geymi, sem hindrað 

eða torveldað getur umgang. 

Gildissvið. 

Þegar rekstrarreglur gilda bæði fyrir nýjar veitur og fyrir eldri 

veitur í rekstri. Ábyrgðarmaður háspennuvirkja eða umboðsmaður 

hans er einnig við nýjar veitur skyldur til að skoða sjálfur alla 

aðgengilega staði veitunnar áður en veitan er tekin í notkun, og 

ganga úr skugga um, að frágangur allur sé í samræmi við gildandi 

reglugerð um raforkuvirki. 

Nr. 264.
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3.3 Sérstæð raforkuvirki 

3.3l1 Almenn ákvæði 

S 501 Auðkenning 

Til sérstæðra raforkuvirkja teljast: 

1. Háspennt raforkuvirki, tengd við lágspennuveitukerfi (neonljósa- 

virki o. fl.), 

2. raforkuvirki ætluð fyrir rafstraum með hærri tíðni en 50 Hz (út- 

varpsvirki, röntgentæki, ýmis lækningatæki), 

3. önnur raforkuvirki, ótalin annars staðar í þessari reglugerð (lyftur 

o. fl). 

Sérstæð raforkuvirki skulu vera þannig auðkennd eða þannig gerð og 

uppsett, að ekki sé hætta á að villast á þeim og öðrum raforkuvirkjum 

Þannig, að tjón gæti hlotizt af. . 

8 502 Einangrun, straumraun, tegund raftauga 

a) Raflagnir þessara virkja skulu ávallt hafa fullnægjandi einangrun 

gagnvart jörðu svo og straumfara taugar hver gagnvart annarri. 

b) Raftaugar skulu vera nægilega gildar, svo að þær þoli mestu áraun, 

sem búast má við, að þær verði fyrir eftir ástæðum á hverjum stað, 

og skulu þær vera varðar með bræðivörum eða sjálfvirkum rofum 

eða með öðrum jafntryggum ráðstöfunum til varnar gegn skaðlegri 

upphitun. 

c) Til raflagna skal ávallt velja rétta tegund raftauga, þannig að gerð 

og einangrun þeirra sé í fullu samræmi við þá notkun, sem þær 

eru ætlaðar fyrir. 

S 503 Snertihætta 

Sérstæð virki, er hærri snennu hafa en 42 V, skulu vera þannig gerð, 

að komið sé í veg fyrir að menn í ógáti komi svo nálægt spennuhafa 

hlutum, að hætta stafi af. 

$ 504 Ákvæði um lágspennuhluta sérstæðra raforkuvirkja 

Þeir hlutar sérstæðra raforkuvirkja, er aðeins hafa rakspennu eða 

riðspennu allt að 50 Hz, 250 V eða lægri til jarðar, skulu fullnægja 
reglum um lágspennuvirki. 

Sé jafnframt riðstraumur með hærri tíðni á sömu hlutum, skulu þeir 

fullnægja sömu ákvæðum, ef það er samrímanlegi við tilgang og notkun 

virkjanna og ekki til hindrunar því, að þau komi að tilætluðu gagni. 

S 505 Tenging sérstæðra raforkuvirkja við lágspennuveitu 

um einangrunarspenni 

Sérstæð raforkuvirki, sem tengd eru við lágspennuveitu um spenni, 

skulu að því er snertir bann hluta þeirra, sem er í beinu leiðnu sam-



31. desember 1971. 615 Nr. 264. 

bandi við lágspennuveituna, hlita reglum um lágspennuvirki. Sé um- 

ræddur spennir þannig gerður, að hann við skammhlaup í eftirvafi 

fullnægi kröfum raffangaprófunar Rafmagnseftirlits ríkisins, þá skulu 

hin sérstæðu raforkuvirki að öðru leyti skoðuð sem raforkuvirki, sem 

ekki eru tengd við lágspennuveituna. 

% 506 Sérstæð raforkuvirki tengd beint við lágspennuveitu 

Sérstæð raforkuvirki, sem eru tengd við lágspennuveitu með leiðnu 

sambandi, skulu hlíta ákvæðum reglugerðarinnar um lágspennuvirki 

um þann hluta þeirra, sem aðeins hefur rakspennu eða riðspennu 

með allt að 50 Hz, og fyrir aðra hluta, sem jafnframt bera tíðari rið- 

strauma, skal sömu ákvæðum fylgt, að svo miklu leyti sem það veldur 

ekki óþægindum fyrir notkun virkjanna. Í slíkum virkjum má ekki 

jarðtengja víra eða hluti, sem standa í beinu leiðnu sambandi við 

lágspennuveituna; jarðtengiklemma útvarpstækis fyrir rakstraum má 

því ekki vera í leiðnu sambandi við víra þá í tækinu, sem standa í 

leiðnu sambandi við veituna, heldur á að vera þéttir á milli, sem við 

prófun skal fullnægja kröfum raffangaprófunar Rafmagnseftirlits ríkisins. 

s 507 Sérstæð raforkuvirki tengd við lágspennuveitu um þétti. 

Sérstæð raforkuvirki, sem eru tengd við lágspennuveitu gegnum þétti, 

sem er minni en 0,01 „|F að rýmd og fullnægir ákvæðum raffanga- 

prófunar Bafmagnseftirlits ríkisins, skulu að öðru leyti skoðuð sem 

virki, er ekki eru tengd við lágspennuveitu. 

   Sé þéttirinn hins vegar stærri (hafi yfir 0,01 „WF rýmd) og rafarku- 

virkið tengt við riðstraumsveitu, skal það hlíta sömu ákvæðum og virki, 

sem eru tengd við veituna með beinu leiðnu sambandi. Ef um rak- 

straumsveitu er að ræða, gilda sömu ákvæði og um þétti minni en 

0,01 HF. 

8 508 Um lengingu sérslæðra raforkuvirkja við háspennuvirki 

Sérstæð raforkuvirki má ekki setja svo nærri háspennuvirki, að hætta 

geti stafað af, og ekki tengja þau við háspennuvirki nema að fengnu 

leyfi RBafmagnseftirlits ríkisins. 

3.32 Um loftnet fyrir útvarpstæki 

8 511 Fnníloflnet æskileg 

Í þéttbýli (kauptúnum, kaupstöðum o. s. frv), skal forðast að setja 

útiloftnet fyrir hljóðvarp og sjónvarp þar sem inniloftnet geri full 

nægjandi gagn. 

S 512 Sjónvarpsloftnet 

Útiloftnet fyrir sjónvarp skulu tryggilega fest og styrkt, svo að ekki 

sé hætta á að þau fari um koll eða bogni í hvassviðrum. 

S 513 Strenging útiloftnets 

Útiloftnet ber að strengja þannig, að þau spilli sem minnst útliti húsa 

og umhverfi þeirra, og á að jafnaði að leggja þau að baki hússins.
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$ 514 Útiloftnet nálægt síma eða raftangum 

a) Útiloftnet má ekki strengja þannig, að valdið geti truflunum á 
símalinum eða raftaugum. Þau má ekki festa á raflinustólpa eða 
símastólpa, nema skriflegt leyfi hlutaðeigandi rafveitustjórnar eða 

landssímastjóra sé fengið. 

Við uppsetningu loftnetsins skal þess vandlega gætt, að vírar þess 

snerti ekki berar síma- eða raftaugar. 

b) Útiloftnet má aldrei strengja bæði yfir raftaugar og símalinur og 

ekki svo nærri báðum, að það geti snert hvorutveggja, ef það 

fellur niður. 

c) Þverunarhorn loftnets og símalína má aldrei vera minna en 60? 

og fjarlægð milli þeirra hvergi minni en 1 m. 

Loftnet má ekki liggja samhliða símalinu í minni fjarlægð frá 

henni en 5 m. 

Liggi loftnet þannig, að taugar þess geti snert símalínu, ef þær 

slitna, skal annaðhvort loftnetið eða símalínan vera gert úr vir með 
haldgóðri útieinangrun. 

d) Útiloftnet mega ekki liggja undir lágspennuloftlinum og ekki yfir 

þeim, ef þær liggja meðfram þjóðvegi, götu, torgi eða þvíliku. Úti- 

loftnet mega því aðeins liggja yfir lágspennuloftlinum eða nær þeim 

en ö m, að taugar loftnetsins eða taugar lágspennulínunnar séu 
klæddar haldgóðri útieinangrun, eða eftirfarandi reglum um þverun 
sé fullnægt: 

1. Þverunarhorn loftnets og lágspennutauga sé ekki minna en 60?. 

2. Bil milli loftnets og lágspennutauga sé hvergi minna en 3 m. 

3. Allar taugar lágspennulínunnar liggi í sama lóðréttum fleti og 

efsta taugin sé vandlega jarðtengd (jarðtengd núlltaug eða hlífi- 
taug). 

4. Vír loftnetsins sé að gildleika 4 mm? að minnsta kosti, og hver 

þáttur hans eigi mjórri en 0,7 mm, ef hann er úr eir, en 0,35 mm, 

ef hann er úr fosfórbronsi. 

5. Mesta haf milli festipunkta loftnetsins sé eigi yfir 30 m. 

e) Útiloftnet mega ekki þvera háspennulinur og hvergi liggja nær 
þeim en 20 m. 

$S 515 Loftnet yfir vegum, götum o. þ. h. 

a) Forðast skal að leggja loftnet yfir veg, götu, torg eða þvl., ef þess 
er kostur, og geta hlutaðeigandi bæjarstjórnir eða hreppsnefndir 
bannað það, þar sem sérstaklega stendur á. Verði ekki undan þessu 
komizt, skal loftnetið vera í að minnsta kosti 5,5 m hæð yfir braut- 
inni eða torginu. 

b) Vilji maður láta festa loftnet í hús eða mannvirki annars manns, 
skal hann fá leyfi eiganda þess.
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S 516 Synjun leyfis til að festa upp loftnet 

Sé bannað að strengja loftnet yfir veg, götu, torg, eða synjað leyfis að 

festa loftnet í hús eða mannvirki (sbr. $ 515), má, ef óframkvæman- 

legt þykir sökum kostnaðar eða annars að koma loftnetinu fyrir á 

annan hátt, leita úrskurðar Rafmagnseftirlits ríkisins um, hvernig loft- 

netið skuli sett upp, og eru allir aðilar skyldir að hlíta því, sem það 

ákveður. 

8 öi7 Tenging úlvarpstækja við síma- eða raftaugar 

Ekki má tengja útvarpstæki við taugar Landssíimans eða við bruna- 

síma, hvorki beint né óbeint, og heldur ekki beint við raftaugar. En 

nota má raflögn í húsi sem loftnet fyrir útvarpstæki, ef viðtækið er 
tengt við hana gegnum þétti, sem fullnægir ákvæðum raffangaprófunar 

Rafmagnseftirlits ríkisins, enda sé hann ekki stærri en 0,01 uF. 

8 518 Fnniloftnet 

Þar sem innilofíneit liggur yfir eða undir síma- eða raftaugum, skal 

svo um búið, að ekki geti hlotizt tjón eða hætta af. 

S 519 Styrkleiki útiloftnets 

Útiloftnet skulu vera svo traust og endingargóð, og þannig uppsett, að 

þau þoli áraun, er stafar af ísingu, snjóþyngslum eða hvassviðri. Skrúfur 

og festingar úr járni verða að vera zinkaðar eða á annan jafntryggan 

hátt varðar gegn ryði. 

S 520 Loftnetsvírar 

Útiloftnet skulu vera gerð úr bronsi eða harðdregnum eir með að 

minnsta kosti 40 kg/mm? þoli. Ber loftnetsvír skal vera margþættur. 

Gildleiki strengsins skal vera að minnsta kosti sem hér segir: 

Haf milli 

festipunkta Gildleiki 

Berir vírar: 0—-30 m 2,4 mm? 

30—40 — 35 — 

40—60 — 47 — 

Einangraðir virar: 0—40 — 4 — 

40—60 — 6 —- 

Sé burðarþol strengsins meira en 40 kg/mm? (t. d. fosforbrons) má 

gildleiki hans vera tilsvarandi minni. 

Mesta haf milli festipunkta má ekki vera yfir 60 m, nema leyfi Raf- 

magnseftirlits ríkisins komi til. 

Loftnetið skal vera vel einangrað frá festingum og ekki skulu vera 

nein samskeyti á því sjálfu, þar sem á reynir. 

S 521 Festingar og stengur 

Ekki má festa loftnet í reykháfa, turna, flaggstengur eða aðra hluta 

byggingar, nema þeir séu svo traustir, að þeir þoli vel þá áraun, sem 

B80
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mest má búast við frá lofínetinu. Þetta gildir einnig um stengur, sem 

sérstaklega eru settar upp fyrir útvarpsloftnet, og sömuleiðis stög, stag- 

festingar, samskeyti, einangrara í loftneti og stögum, og vír, sem bindur 

einangrara við loftnet og við festingar. 

Sérstaklega skal vera svo um búið, að hversu mikið sem reynir á loft- 

netið, þá geti ekki þungir hlutir, sem það er fest í, dottið niður og orðið 

að tjóni. 

Útiloftnetum skal þannig fyrir komið, að þau valdi ekki óhagræði við 

vinnu á þaki, sérstaklega sóthreinsun. 

8 522 Stálpípuslengur, jarðtenging 

Ef stálpipur eru notaðar sem loftnetsstengur, má þvermál þeirra ekki 

vera undir 30 mm, ef þær eru stagaðar, en ekki undir 40 mm, ef þær 

eru óstagaðar. Slíkar pípur skulu, áður en þær eru settar upp, vera lokað- 

ar í efri endann og vel ryðvarðar. Óstagaðar stengur skulu vera svo 

sterkar, að þær haldist sem næst lóðréttar við mestu áraun, sem hægt 

er að búast við. 

Járnstengur á þaki skal jarðtengja, og háar tréstengur á húsum skal útbúa 

með eldingavara. Nægir að jarðtengja með 20 mm? eirvir við aðra málm- 

hluti hússins, sem jarðtengdir eru. Á þeim stöðum, þar sem ekki er hætt 

við, að elding geti valdið tjóni, barf þó eigi að jarðtengja stengur. 

8 523 Fjarlægð milli loftneta 

Forðast skal að leggja útiloftnet samhliða eða nærri járnþaki eða járn- 

vegs, og ekki má leggja það nær öðru loftneti, sem fyrir er, en 2 m 

frá því og ekki samhliða því í minni fjarlægð en 5 m, nema eigandi hins 

loftnetsins samþykki það, Sbr. ennfremur $ 107. 

8 624 Inntakslaug úr loftneti 

Inntakstaugin úr útiloftneti skal vera úr að minnsta kosti jafngildum 

vir og hinn hluti loftnetsins og úr sama efni. Sé inntakstaugin skeytt við 

loftnetið, skulu samskeytin gerð með öruggum skrúfklemmum eða skrúf- 

hólkum. Klemmur með aðeins einni skrúfu, er þrýstir á vírinn, má ekki 

nota. Kveiking ein saman er ekki nægileg. Inntakstaugin skal liggja eins 

beint og unnt er að útvarpstækinu, og má ekki leggja hana í námunda 

við mjög eldfim efni. Inntakstaugin verður að vera í að minnsta kosti 20 

em fjarlægð frá raftaugum hússins. 

8 525 Jarðtenging loftnels 

Það skal vera auðvelt að jarðtengja útiloftnetið með jarðtengingarsnara, 

sem er hjá inntakinu, og skal þessi snari vera útbúinn með neistabili til 

verndar gegn of hárri spennu (yfir 350 V) í loftnetinu. Þegar úti- 

loftnetið er ekki notað, skal það að jafnaði jarðtengt, sérstaklega ef það 

liggur hátt. Í þrumuveðri skal forðast útvarpsviðtöku með útiloftneti, og 

ber þá að jarðtengja það.
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S 526 Einangrað mótnet (,„„counterpoise“) 

Sé í stað jarðtengingar notað einangrað mótnet utanhúss, skal ætið hafður 

jarðtenginarsnari, þannig að unnt sé að jarðtengja bæði loftnet og mótnet. 

S 527 Viðhald loftnets 

Eiganda loftnets ber að halda því vel við, svo að það fullnægi ávallt þeim 

kröfum, sem gerðar eru samkvæmt þessari reglugerð, og skal tafarlaust 

gert við bilanir, sem fram kunna að koma. 

8 528 Heimild að taka niður loftnet 

Sé loftnet lagt þannig, að það komi í bága við reglugerð þessa, getur 

Rafmagnseftirlit ríkisins látið taka það niður á kostnað eiganda. 

3.33 — Neonljósavirki 

3.331  Fasttengd neonljósavirki 

S 531 Almenn ákvæði 

Fasttengd neonljósavirki skal tengja við riðstraumskerfi með sérstökum 

spennum. Spennarnir skulu vera viðurkenndir af raffangaprófun Raf- 

magnseftirlits ríkisins, sem og annað efni til neonljósavirkja. Geti 

notkunarspenna neonljósavirkisins orðið yfir 250 V til jarðar, skal 

spennirinn vera með aðskildum for- og eftirvöfum, og við eftirvaf hans 

má einungis tengja taugar til neonljósavirkisins. 

Neonljós skal tengja beint við eftirvaf spennisins án vara eða rofa. Neon- 

ljósavirki, sem notuð eru sem varnaðarljós á háspenntum línum, t. d. vegna 

flugumferðar, eða merkjaljós í sambandi við linur, má tengja beint 

(spennislaust) við línur bessar. 

Fasttengd neonljósavirki má setja upp utanhúss og einnig innanhúss, svo 

sem í leikhúsum (þó ekki á leiksviði), í veitingasölum, verzlunum og 

sýningarstöðum. Fasttengd neonljósavirki má ekki setja upp í íbúðar- 

herbergjum, á rökum stöðum eða á stöðum þar sem eldhætta er eða 

sprengihætta. Spenna fyrir neonljósavirki má þó setja upp í íbúðarhús- 

um eða verksmiðjubyggingum og sambærilegum stöðum, enda séu spenn- 

arnir í þéttlokuðum hlífðarkössum úr eldtraustu efni, sbr. $ 532. 

Spenna má þó ekki setja upp í íbúðarherbergjum. 

$S 532 Varnir gegn óviljandi snertingu og íkveikju 

Spennar, þéttar, spankefli og viðnám skulu vera í hlífðarkössum úr zink- 

húðuðu járni eða öðrum haldgóðum málmi (eir, áli), efnisþykkt a. m. k. 

0,7 mm, Nægileg loftrás skal vera í kössunum, og vatn má ekki geta 

safnazt fyrir í þeim. Þeir skulu vera jarðtengdir og þannig gerðir, að 

verkfæri þurfi til að opna þá. 

Hlifðarkassar neonljósatækja skulu vera þannig, að ekki sé unnt að opna 

þá, nema forvafsrásin hafi áður verið rofin eða rofni um leið og þeir eru
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opnaðir. Þennan rofabúnað þarf þó ekki, ef spennir og rafskaut eru í 

sameiginlegum hlifðarkassa og aðeins ein straumrás (ein pípa eða rað- 

tengdar pípur) er tengd við spenninn. Á hlífðarkössum og annars staðar 

þar sem þurfa þykir, skal vera aðvörunarskilti sem á stendur: „Háspenna, 

snertið ekki nconljósavirkið“ eða önnur samsvarandi viðvörun. 

Neonljósavirki (spennar, þéttar, spankefli og önnur tæki) skulu sett 

Þannig, að hættulaust sé fyrir umhverfið, þótt hár hiti myndist í virkj- 

unum. 

Greiður aðgangur skal vera að tækjum, svo að eftirlit með þeim sé auðvelt. 

Spennarnir eiga þó að vera eins nálægt viðkomandi neonljósum og 

auðið er. 

  

Í neonljósavirkjum utanhúss eiga rafskaut og allir óeinangraðir hlutar er 

háspennu hafa, að vera í a. m. k. 3 m hæð frá jörðu og utan seilingar 

frá opnum gluggum, svölum og þess háttar. Þegar hlutar þessir eru í 

lokuðum hlífðarkössum, sem ekki verður náð til spennuhafa hluta í, 

bótt pípa brotni, má hæðin fara niður í 2,5 m frá jörðu. 

Á þökum og annars staðar þar, sem menn geta komizt að án sérstakra 

hjálpartækja, verður einnig að gera viðeigandi varnarráðstafanir. Við 

utanhúss virki skulu Jágspennulínur, svo og símalínur og loftnet, vera 

í a. m. k. 1,5 m fjarlægð frá neonljósavirkjum. Þessi fjarlægð má þó 

minnka niður í 0,7 m, ef spennuhafa taugar loftlínunnar eru með viður- 

kenndri útieinangrun. 

Í innanhússvirkjum skulu allir háspennuhafa hlutar, að undanskildum 

glerpipum og málmvörðum strengjum (blýkápa nægir þó ekki ein), vera 

í lokuðum hlífðarkössum. 

S 533  Varnaðarráðstafanir gegn of hárri snertispennu 

Allir málmhlutar neonljósavirkis, sem ekki eru spennuhafa, skulu vera 

tengdir við sameiginlega jarðskautstaug, er uppfylli sett skilyrði um jarð- 

skautstaugar. Málmblutar þeir, sem hér er átt við, eru t. d. járnhlutar 

spenna, málmhlífar tauga og strengja í eftirvafslösn (háspennulögn), 

hlífðarkassar um spenna, spankefli, þétta, viðnámsbúnað og rafskaut, 

einnig þeir hlutar málmgrinda, sem vegna einangrunargalla gætu fengið 

hættulega spennu. Ennfremur skal jarðtengja við sömu taug málmbrynju 

og blýkápu lágspennustrengja, sem liggja bæði utan og innan háspennu- 

kassanna. Stoðir glerpipna þarf ekki að jarðtengja. Sé eftirvaf spennis 

jarðtengt, ber einnig að tengja það við járnhluta spennisins. Tengja skal 

hvern hluta, sem jarðtengja þarf, sérstaklega og óháð öðrum hlutum við 

sameiginlega jarðskautstaug. 

Þegar málmhlutar eru hnoðaðir saman eða soðnir, nægir ein tenging við 
sameiginlegu jarðskautstaugina. Séð skal fyrir tengiskrúfum fyrir hlifðar- 

taugar og skal merkja þær með merkinu = . Allar samtengingar hlifðar- 

tauga skulu vera öruggar, bæði að því er snertir styrkleika og leiðni. 

Við samtengingu víra má ekki nota sömu skrúfur og notaðar eru til 

hlífðartenginga einstakra hluta,
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Gildleiki jarðskautstaugar skal ekki vera minni en svarar til 10 mm? 
eirvirs. Stutt úttök mega þó vera 4 mm?. Þar sem jarðskautstaug er í 

sama streng og spennuhafa taugar, má hún vera jafngild þeim, þótt þær 

séu grennri en 10 mm?. 

Þegar jarðtengt er við vatnspípukerfi, skal gera það utan við yztu sam- 

skeyti vatinspipulagnarinnar í húsinu. Við tenginguna skal setja skilti, sem 

á stendur „Jarðtenging neonljósavirkja, rjúfist ekki“, eða samsvarandi 

viðvörun. 

Við jarðskautstaugar neonljósavirkja má ekki tengja hlifðartaugar frá 

öðrum virkjum. 

S 534 Spennar 

Spennar skulu vera þannig gerðir, að þeir þoli skammhlaup. Að öðrum 

kosti skal tengja við báðar taugar forvafs og eftirvafs viðnám eða 

spankefli, sem hamli því, að straumur í vöfum spennisins geti vaxið 
svo, að hættulegt sé fyrir spenninn. 

Spennana skal setja upp eða verja þannig, að eldur breiðist ekki út frá 

þeim, þótt kvikni í þeim. Ennfremur skulu þeir vera aðgengilegir til 

eftirlits. 

Eftirvafs-málspennan má ekki vera hærri en 7 kV. 

Um jarðtengingar eftirvafsins gilda þessi ákvæði: 

a) Sé eftirvafs-málspenna allt að 3500 V, þá má: 

1. eftirvafið vera ójarðtengt, eða 

2. annar endi eftirvafsins vera jarðtengdur, eða 

3. miðja eftirvafsins vera jarðtengd. 

b) Sé eftirvafs-málspenna yfir 3500 V, þá skal miðja eftirvafsins vera 

jarðtengd. 

S 535 Lágspennulögn 

Neonljósavirki skal stjórna með rofa í lágspennulögn þess. Rofinn skal 

rjúfa allar straumfara taugar að virkinu. Núlltaug þarf þó ekki að rjúfa, 

og má ekki, nema fasataugar séu rofnar um leið. Rofinn skal hafa greini- 

lega stöðuvísun, svo að sjáist hvort hann er opinn eða lokaður. Hann 

skal vera læsanlegur í opinni stöðu, og við hann sett spjald með svofelldri 

áletrun: „Neonljósavirki, rjúfið og læsið rofanum áður en snert er við 

neonljósavirkinu“, eða samsvarandi viðvörun. , 

Þegar neonljósavirki er sett á þak eða annan stað langt frá umræddum 

rofa, sem staðsettur er inanhúss, venjulega á varspjaldi fyrir neonljósa- 

virkið eða nálægt varspjaldinu, skal setja annan sams konar rofa með 

sams konar viðvörunarspjaldi við neonljósavirkið. 

Þegar neonljósavirki er sett utan á hús, skal setja rofa fyrir það á hús- 

vegginn í að minnsta kosti 3 m hæð frá jörðu og á áberandi stað, svo að 

slökkviliðsmenn geti rofið straumrásina að neonljósavirkinu, ef eldsvoða 
ber að höndum.
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Vör í forvafsrásinni mega ekki vera stærri en 10 A, en ef neonljósavirkið 

tekur meiri straum, er leyfilegt að leggja kvísl með gildari taugum en 

sem svarar til 10 A vara frá rafspjaldi innanhúss að varkassa við neon- 

ljósavirkið. Í varkassanum mega þá ekki vera stærri vör en 10 A. 

Ef neonljósavirkið er utanhúss, skal varkassinn vera vatnsþéttur. 

Merkja skal rofa og vör þannig, að greinilega sjáist, að þessi búnaður sé 

fyrir neonljósavirki. 

S 536 Háspennutaugar 

Í eftirvafsrás skal nota taugar með fullnægjandi einangrun (neontaugar). 

Skal einangrun tauganna miðast við málspennu spennisins a. m. k., en 

ekki spennu til jarðar. 

Málmvarða blý- eða plasistrengi má nota hvar sem er. Gildleiki tauganna 

skal vera a. m. k. 1,5 mm?. 

Blý- eða plaststrengslagnir skulu vera vatnsþéttar og utanhúss skulu 

strengirnir enda í viðurkenndum endahólkum. Ómálmvarða strengi og 

strengi, sem aðeins eru varðir blýkápu, skal verja segn hnjaski með því 

að hafa þá í stálpípum eða slíku. Forðast skal krappar beygjur á stálpip- 

um og gæta þess, að hægt sé að skipta um strengi án skemmda á bygging- 

um eða hinum nýju strengjum. 

Berar taugar (þar á meðal óvarða, afeinangraða taugaenda í háspennu- 

strengjum) má nota í lokuðum hlífðarkössum og stökkum. Þær má einnig 

nota utanhúss í a. m. k. 3 m hæð frá jörðu, en þá skulu þær vera innan 

sérstakra girðinga eða utan seilingarsviðs frá gluggum, svölum, útbygg- 

ingum og þökum eða öðrum stöðum, sem fólk kemst á án sérstakra 

hjálpartækja, svo sem stiga o. þ. h. 

Fjarlægð tauganna innbyrðis og frá öðrum hlutum, mæld í em, skal utan- 

húss vera a. m. k. jöfn spennunni í kV og innanhúss a. m. k. jöfn 

0,5 x spennan í kV, þó aldrei minni en 2,5 cm. Berar taugar skulu vera 

harðdreginn eirvir a. m. k. 4 mm?. Til tenginga við rafskaut má þó 

nota stuttar, margþættar taugar 2,5 mm?. Einangraðar taugar má einungis 

nota, þar sem ekki er rúm fyrir málmvarða strengi eða bera leiða. Þær 

má eingöngu nota í hlífðarkössum, stokkum o. þ. 1, sem ekki er hægt 

að opna nema með verkfærum, og engin brennanleg efni eru í. Þær skal 

festa á postulinseinangrara, -völur eða -klemmur, og skulu festingarnar 

vera svo þéttar og þannig gerðar, að taugarnar komi hvergi nær hver 

annarri eða öðrum hlutum en Í cm mælt frá yfirborði einangrunar. 

Við uppsetningu á einangruðum taugum skal séð um, að nægilegt skriðbil 

verði eftir yfirborði taugar og postulins frá spennuhafa hlutum að sæti 

klemmanna. Einangraðar taugar skulu vera a. m. k. 2,5 mm?. 

, 
Bera og einangraða leiða má leggja án sérstakra stoða á milli tengi- 

klemma, ef tengingin er sterk og taugarnar þvinga ekki tengiklemmurnar. 

Samskeyti mega ekki vera í taugunum.
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S 537 Neonljósavirki fyrir ekki hærri spennu en 250 V 

Tengja má slík virki beint við veitukerfið. Til kveikingar er leyfilegt að 

nota hjálpartæki, svo sem spankefli eða hermirásir (resonanskreds), 

sem gefa hærri kveikispennu en 250 V til jarðar. Að öðru leyti gilda 

um slík virki reglur um lágspennuvirki. 

3.4 Færanleg neonljósatæki 

S 538 Tenging við veitukerfi 

Til tengingar við veitukerfið skulu notaðir 10 A tenglar að minnsta kosti 

og lausar gúm- eða plasteinangraðar taugar með viðeigandi gildleika. 

Laustengd neonljósatæki má ekki nota utanhúss. 

S 539 Snertivarnir 

Spennuhafa hlutar, sem ekki eru einangraðir, skulu vera varðir gegn 

snertingu. Lakkhúðun eða glerjun (emaillering) nægir ekki sem ein- 

angrun. 

Kassar um neonljósatæki skulu vera þannig gerðir, að ekki sé unnt að 

opna þá, nema forvafsrásin hafi áður verið rofin eða rofni um leið og 

þeir eru opnaðir. 

Festa skal tryggilega lok og hurðir hlifðarkassa og ganga þannig frá 

þeim, að ekki sé hægt að opna kassana nema með verkfærum. Op fyrir 

neonpípur skulu vera þannig, að snerting spennuhafa hluta sé ekki 

möguleg, þótt pípa brotni. 

Utan á tækinu sé aðvörunarskilti með áletruninni: „Háspenna — Lifs- 

hætta“, eða samsvarandi viðvörun. 

S 540  Hlífðarkassar 

Hlífðarkassar um neonljósatæki skulu vera úr haldgóðu einangrandi efni. 

Alla spennuhafa hluta skal festa á nægilega sterkt, eldtraust einangrunar- 

efni, sem getur ekki tekið í sig raka. 

S 541 Eftirvafsspenna 

Eftirvafsspenna má ekki vera hærri en 6000 V. 

Eftirvaf spennis má ekki jarðtengja né hafa það í leiðnu sambandi við 

spenniskjarnann, 

S 542 Viðurkenning 

Neonljósatæki skulu vera viðurkennd af raffangaprófun Rafmagnseftirlits 

ríkisins. 

3.4 Varnir gegn útvarpstruflunum 

S 601 Trnflanir raforkuvirkja á viðtöku útvarps og loftskeyta 

Raforkuvirki mega ekki valda tilfinneanlegum truflunum á viðtöku útvarps 

og loftskeyta, og má ekki setja upp eða nota slík virki, nema fullnægjandi 

ráðstafanir hafi verið gerðar til varnar truflunum frá þeim.
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S 602 Raftæki, sem deyfa skal 

a) Raforkuvirki, svo sem raforkuveitur, raflagnir og rafmagnsbúnaður, 

skulu ávallt vera í góðu standi, svo þau valdi eigi verulegum truflun- 

um á viðtöku útvarps vegna bilana eða vanhirðu. 

b) Raftæki og aðrir hlutar raforkuvirkja, sem geta valdið verulegum 

truflunum, skulu hafa sérstakan búnað til truflanadeyfingar, er hindri 

þær í að berast út, að svo miklu leyti, sem Rafmagnseftirlitið telur 

fullnægjandi (sbr. c)-lið $ 604). Sérstakan gaum ber að gefa öllum 

beim tækjum, þar sem neistar geta myndazt og truflandi raföldur 

kviknað á annan hátt og borizt út eftir raftaugum, símalínum eða þess 

háttar, eða beint gegnum loftið með svo miklum styrk, að þær valdi 
óþægindum hjá öðrum. 

Varhugaverð tæki eru t. d. ýmsir rafhreyflar, rafalar, lyftur, ryk- 
sugur, bónvélar, þvottavélar, loftdælur, hárþurrkunartæki, rafmagns- 
hárklippur, kælitæki, ljósaauglýsingatæki og önnur sjálfvirk tæki, 
er Í sífellu kveikja og slökkva á ljósum, hitastillar og hitatæki með 
hitastili í (svo sem hitakoddar, sumar tegundir strokjárna, olíu- 
miðstöðvar o. fl.), ozontæki, reykeyðarar, hleðslutæki, afriðlar, log- 
suðutæki, bogaljós, lækningatæki (t. d. teslatæki, röntgentæki o. þ. 
h.), ratkerti bifreiða o. fl. 

c) Þar sem er sérstaklega örðugt eða kostnaðarsamt að deyfa truflanir, 

getur RafmagnseftirlitiS veitt undanþágu frá því að deyfing fari fram, 

með því að setja ákveðinn afnotatíma fyrir raforkuvirkið eða raf- 

tækið, og má þá eigi nota það utan hans. 

S 603 Deyfingarvirki 

Deyfingarvirki, sem sett eru við raforkuvirki, teljast til raforkuvirkja og 

hlíta ákvæðum þessarar reglugerðar sem önnur raforkuvirki, að svo 

miklu leyti sem ekki er sérstaklega ákveðið í reglugerðinni. 

S 604 Skylda til deyfingar útvarpstruflana og kostnaðarberar 

a) Eiganda raforkuvirkis, sem veldur tilfinnanlegum truflunum á við- 
töku útvarps og loftskeyta, er skylt að láta þegar í stað deyfa truflanir 
þess á sinn kostnað. 

Þ) Tilfinnanlegar teljast þær truflanir, sem spillt geta viðtöku útvarps 
frá útvarpsstöðvum Ríkisútvarpsins, svo og þær, er hindra opinberar 
og aðrar mikilsvarðandi stofnanir í að taka við skeytum eða fréttum 
frá innlendum eða erlendum stöðvum. 

c) Nú veldur raforkuvirki eða hluti þess truflunum á viðtöku útvarps 
eða loftskeyta, þótt ekki séu þær svo miklar, að tilfinnanlegar teljist 
samkvæmt b)-lið, og eigandi viðtækis, er fyrir truflunum verður, 
æskir að mega láta deyfa þær, þá skal eigandi raforkuvirkisins skyldur 
að leyfa, að það verði gert, enda sé það gert honum að kostnaðar- 
lausu og valdi ekki skemmdum á virkjum hans eða spilli nothæfni 
þeirra.
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4. KAFLI 

Um innflutning, prófun, sölu og afhendingu rafbún- 

aðar og raftækja 

S 701 Kröfur um gerð og frágang 

Ekki má flytja inn í landið, selja eða afhenda til notkunar innanlands, 

annan rafbúnað eða önnur raftæki en þau, sem fullnægja skilyrðum 

bessarar reglugerðar um gerð og frágang. 

$ 702 Prófunarskylda 

Skylt er að senda Rafmagnseftirliti ríkisins til prófunar og viðurkenning- 
ar þær tegundir raffanga, sem taldar eru upp í 8 713, og má ekki flytja 

Þau til landsins eða gera innanlands, selja þau eða afhenda til notkunar, 

fyrr en samþykkt Rafmagnseftirlitsins er fengin, nema sérstakt leyfi til 
þess komi til í hvert sinn. 

Um viðurkenninguna gilda eftirfarandi reglur: 

S 703 Prófunargögn 

Rafmagnseftirliti ríkisins skulu send sýnishorn, eitt eða fleiri hverrar 

gerðar, eftir því sem þörf krefur vegna prófunarinnar, auk þess teikn- 

ingar, lýsingar og tengimyndir, sé þess óskað. Hverju sýnishorni skal 

fylgja og vera fastur við það merkiseðill, þar sem fram er tekið verk- 

smiðjuheiti, nafn viðurkenningarbeiðanda, verðlistanúmer hlutarins, gerð 

hans, málraun og málspenna. Skrifleg viðurkenningarbeiðni skal og 

fylgja. 

Sé um hluti að ræða, sem erfitt er eða kostnaðarsamt að senda, þarf eigi 

að senda þá, en Rafmagnseftirlitinu er heimill aðgangur að þeim til próf- 
unar á staðnum. Ber viðurkenningarbeiðanda að greiða Rafmagnseftirlit- 

inu þann kostnað, er slík prófun kann að hafa í för með sér. 

8 704 Skipan dómnefndar raffangaprófunar 

Rafmagnseftirlit ríkisins lætur fara fram þá prófun og rannsókn á sýnis- 

hornum, sem það telur þurfa og kostur er á að framkvæma. Að lokinni 

rannsókn á sýnishorni er felldur úrskurður um viðurkenningu þeirrar 

gerðar raffanga. Til að dæma um það, hvort sýnishornið skuli teljast 

hæft til viðurkenningar eða ekki, getur rafmagnseftirlitsstjóri kvatt sér 

til aðstoðar einn fulltrúa fyrir rafveitur til almenningsþarfa og einn full- 

trúa fyrir starfandi rafvirkjameistara. Tilnefnir hann þá til tveggja ára 

í senn að fengnum tillögum frá Sambandi íslenzkra rafveitna og Lands- 

sambandi íslenzkra rafverktaka. 

Rafmagnseftirlitið tilkynnir viðurkenningarbeiðanda skriflega úrskurð- 

inn. 

S 705 Meðferð sýnishorna 

Rafmagnseftirlit ríkisins heldur af öllum rafföngum einu sýnishorni af 

hverri gerð, nema um verðmikla hluti sé að ræða. Þau sýnishorn, sem 

Rafmagnseftirlitið heldur ekki eftir, verða afhent aftur í því ástandi, sem 

þau eru í eftir prófun eða rannsókn. Skulu þau sótt áður en tveir mánuðir 

eru liðnir, frá því úrskurður um þau er felldur. Rafmagnseftirlitið ber 

ekki ábyrgð á sýnishornunum. Verði sýnishorn ekki sótt fyrir tilskil- 

B81
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inn tíma, getur Rafmagnseftirlitið losað sig við þau á hvern þann hátt, 

er henta þykir. 

S 706 Takmörkun samþykktar við algera eftirmynd sýnishorns 

Sú viðurkenning sérhverrar gerðar raffanga, sem veitt er þegar sýnishorn 

er samþykkt, gildir einungis um þá hluti, sem eru alger eftirmynd sýnis- 

hornsins. Ef verksmiðja óskar að gera einhverjar breytingar á þeirri 

gerð, hvort heldur væri að efni, fyrirkomulagi eða frágangi, verður að 

leita samþykkis á þeim breytingum. Sé brotið í bága við þetta, aftur- 

kallar Rafmagnseftirlit ríkisins viðurkenninguna, og séu hlutir af viður- 

kenndri gerð, gerðir lakari að gæðum en sýnishornið er, getur Rafmagns- 

eftirlitið afturkallað viðurkenninguna án fyrirvara. 

S 707 Gildistími og afturköllun samþykktar 

Samþykkt fellur sjálfkrafa úr gildi, þegar liðin eru 10 ár frá því ári, er 

hlutaðeigandi rafföng voru viðurkennd af raffangaprófuninni. Rafmagns- 

eftirlit ríkisins afturkallar samþykkt, ef gerð raffanga, sem viðurkenn- 

ingu hafa hlotið, reynist í nokkru ófullnægjandi að gæðum eða öryggi, 

eða fullnægir ekki nýjum reglum, er settar verða, en veittur er þá hæfi- 

legur fyrirvari. 

8 708 Heimild Rafmagnseftirlits ríkisins til endurprófunar raffanga 

Rafmagnseftirliti ríkisins skal vera heimilt að taka síðar án endurgjalds 

hjá verksmiðjum, umboðsmönnum, verzlunum eða rafvirkjum ný sýnis- 
horn viðurkenndra raffanga, til þess að rannsaka hvort þau eru eins og 

sýnishorn þan, er viðurkenninguna hlutu. Í stað hlutar, sem í þessum 

tilgangi er tekinn í verzlun eða hjá rafvirkja, skal viðkomandi verksmiðja 

eða umboðsmaðurinn afhenda verzluninni eða rafvirkjanum annan eftir 

tilvísun Rafmagnseftirlitsins, en verksmiðjan eða umboðsmaðurinn 

skulu fá sýnishornið afhent að lokinni rannsókn, ef það stenzt hana. 

S 709 Skýrslur frá innlendum framleiðendum 

Þeir, sem framleiða rafföng hér á landi, skulu mánaðarlega senda Raf- 

magnseftirliti ríkisins skýrslu um magn og andvirði (söluverð frá verk- 

smiðju) þeirra viðurkenningarskyldra raffanga (sbr. $ 703), sem seld 

hafa verið næsta mánuð áður. Rafmagnseftirlitið getur þó einnig kraf- 

izt, að skýrslur séu gefnar á annan hátt og á öðrum tímum. Því skal og 

heimilt að láta löggiltan endurskoðanda rannsaka, hvort skýrslur eru 

réttar. 

S 710 Trúnaðarmál 

Rafmagnseftirlit ríkisins varast að láta upplýsingar þær, er það fær, skv. 

S 709, svo og aðra vitneskju um rekstur, framleiðsluaðferðir og þess 

háttar, sem það fær vegna raffangaprófunarinnar, berast til annarra, og 

skuldbindur starfsmenn sína til að halda leynd um þær. 

$ 7T1L Notkun viðurkenningarmerkis Rafmagnseftirlils ríkisins 

Heimilt er, að fengnu leyfi Rafmagnseftirlits ríkisins, að nota viður- 
kenningarmerki þess, Q), til að merkja með vörur, sem samþykktar hafa 
verið af Rafmagnseftirlitinu, hvort sem um er að ræða innlenda fram- 

leiðslu eða innfluttar rafmagnsvörur. 

Rafmagnseftirlitið getur krafizt þess, að ákveðnar tegundir rafmagns- 

tækja og búnaðar skuli merktur með viðurkenningarmerkinu. Rafföng
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skulu auðkennd með gerðar merki (type-), sem skráð er í skrá yfir 

viðurkennd rafföng. Leiðslur og taugar skulu vera með einkennisþræði 

framleiðanda. 

Hlutaðeigandi skal hafa samráð við Rafmagnseftirlit ríkisins um stað- 

setningu merkisins, stærð þess og hvernig það skal fest á hluti þá, sem 

merkja skal. 

Enginn má nota merkið, nema að fengnu leyfi Rafmagnseftirlits ríkis- 

ins og samkvæmt þessum reglum. 

$S 712 Birting skrár yfir viðurkennd rafföng 

Rafmagnseftirlit ríkisins birtir, svo oft sem þurfa þykir, skrá yfir viður- 

kennd rafföng. 

S 713 Skrá yfir prófunar- og viðurkenningarskyld rafföng 

Af neðantöldum tegundum raffanga er skylt að senda Rafmagnseftirliti 

ríkisins sýnishorn til prófunar og viðurkenningar, og má ekki flytja raf- 

föng til landsins eða gera þau innanlands, selja þau eða afhenda til notk- 
unar, fyrr en viðurkenning Rafmagnseftirlitsins er fengin, nema sérstakt 

leyfi þess komi til í hvert sinn, sbr. 8 8$ 701— 711. 

1. Raflagningar- og línuefni, fyrir lágspennu, eins og nánar greinir hér 

á eftir: 

Einangraðar raftaugar og strengir til innanhússnotkunar allt að 50 

mm“? að gildleika. 

Hitastrengir. 

Vír í loftnet fyrir útvarpsviðtæki, ber eða einangraður. 

Raflagnapipur og búnaður þeirra, þar með taldar barkapípur. 

Bræðivör allt að 200 A málstraum, og allt sem þeim tilheyrir. 

Sjálfvirk vör, sjálfrofar. 

Rofar allt að 200 A málstraum, þar með taldir snarar, hnappar, hvers 

konar sjálfvirkir rofar, hitastillar og aðrir liðar, sem notaðir eru 

við neyæzluveitur, o. s. frv. 

Tenglar, þar í taldir allir tengihlutar, kvíslar, greinitenglar o. s. frv. 

af hvers konar gerð. 

Lampahöldur, stórar oc smáar, af hvers konar gerð, fyrir glólampa, 

flúrskinslampa o. þ. h. 

Ljósdeyfar af hvers konar gerð. 

Straumfestur og spennar fyrir úrhleðslulampa. 

Þéttar og spólur til truflanadeyfinga. 

Allur annar búnaður raflagna, t. d. töflubúnaður, tengi- og greini- 

dósir og -kassar, kúpur, einangrarar og völur, jarðtengiklemmur, 

klemmur, strengskór, inntök, gegntök, togfestur fyrir lausataugar 

o. þ. h. 

Búnaður loftneta við hljóðvarps- og sjónvarpsviðtæki. 

19
 Rafmagnsáhöld og vélar: 

Allir flúrskinslampar, allir innfelldir lampar og lampar til festingar 

beint á loft. Aðrir lampar, svo sem handlampar, baðherbergislamp- 

ar, eldhúslampar, allir vatnsþéttir lampar, saumavélalampar, ennis- 

lampar og aðrir lampar til sérstakrar notkunar o. fl. þ. h., en ekki 

stofulampar, ljósakrónur o. þ. h. Þó skulu rafföng í þeim lömpum 

vera af viðurkenndri gerð.
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Ljóskeðjur hvers konar til úti- og inninotkunar. 

Ljósaskilti hvers konar. 

Eldunaráhöld hvers konar. 

Bökunar- og steikingarofnar. 

Ofnar til húsahitunar, þ. á m. baðstofuofnar (Sauna). 

Hreyfilhitarar fyrir farartæki. 

Vatnshitunaráhöld, þar í taldir rafmagnsmiðstöðvarkatlar. 

Þvottavélar, þvottavindur, þvottakefli o. þ. h. 

Strokvélar og strokjárn. 

Alls konar handáhöld með rafmagnshitun eða rafhreyflum, til notk- 
unar úti eða inni. 

Rafmagnsáhöld og -vélar til heimilisnotkunar, sem ekki eru Þegar 
talin. 

Hárþurrkur og áhöld til hárliðunar. 

Rafmagnsbúnaður olíukynditækja. 
Öryggisspennar (hlifðarspennar, einangrunarspennar), t. d. bjöllu- 
spennar, leikfangaspennar, handlampaspennar, þíðispennar o. fl. 
Rafsuðuspennar. 

Hvers konar raftæki til notkunar í landbúnaði. 

5. KAFLI 

Um löggildingu til rafvirkjunarstarfa 

S 801 Hæfniskilyrði 

Ekki mega aðrir takast á hendur rafvirkjunarstörf á eigin ábyrgð en 
þeir, er hafa þá kunnáttu og verklega reynslu, sem til þess er krafizt, og 
hafa hlotið löggildingu Rafmagnseftirlits ríkisins. 

S 802 Löggildingarflokkar 

Löggilding til rafvirkjunarstarfa er fernskonar: 

1. A-löggilding, löggilding til rafvirkjunar við háspennu- og lágspennu- 
virki, 

19
 

B-löggilding, löggilding til rafvirkjunar við lágspennuvirki, 

C-löggilding, takmörkuð löggilding til rafvirkjunar við háspennu- eða 
lágspennuvirki, 

4. D-löggilding, löggilding til rafvirkjunar við sérstæð raforkuvirki. 

$ 803 Skilyrði til A-löggildingar 

Sá er öðlast vill A-löggildingu verður að: 

1. hafa lokið fullnaðarprófi frá rafmagnsdeild verkfræðiháskóla (sterk- 
straumsdeild) og hafa að auki a. m. k. eins og hálfs árs reynslu sem 
rafmagnsverkfræðingur við störf sem að rafvirkjun lúta, þar af a. 
m. k. 6 mánaða reynslu við háspennuvirki, eða 

bo
 

hafa lokið fullnaðarprófi frá rafmagnsdeild viðurkennds tæknifræði- 
skóla (sterkstraumsdeild), og hafa a. m. k. eins og hálfs árs reynslu 
sem tæknifræðingur við störf sem að rafvirkjun lúta, hafi hann sveins- 
próf í rafvirkjun eða rafvélavirkjun, annars a. m. k. tveggja ára starfs- 
reynslu, þar af í báðum tilvikum a. m. k. 6 mánaða reynslu við há- 
spennuvirki, eða
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3. hafa sveinsbréf í rafvirkjun eða rafvélavirkjun og hafa lokið prófi frá 

raftæknadeild Tækniskóla Íslands, þegar sú deild tekur að útskrifa 

nemendur, eða frá öðrum skóla, er Rafmagnseftirlit ríkisins tekur 
gildan, og eigi krefst minni kunnáttu né verklegrar reynslu í raf- 

virkjun. Ennfremur hafa a. m. k. tveggja ára reynslu að loknu námi 

við störf sem að rafvirkjun lúta, þar af a. m. k. eins árs reynslu við 

háspennuvirki, eða 

4. leggja fram prófskirteini eða kunnáttuvottorð, sem að dómi Rafmagns- 

eftirlits ríkisins jafngilda a. m. k. prófskirteinum og öðrum kunn- 
áttuvottorðum, sem gerð er krafa um í 1., 2. eða 3. lið þessarar greinar. 

S 804 Skilyrði til B-löggildingar 

Sá er öðlast vill B-löggildingu verður að: 

1. fullnægja þeim skilyrðum, sem sett eru í $ 803 1., 3. eða 4. lið, þó 

þannig, að ekki er krafizt starfsreynslu við háspennuvirki, og lækk- 
ar þá krafan um starfsreynslu sem því nemur, eða 

2. meðan raftæknadeild Tækniskólans er ekki komin á það stig að út- 

skrifa nemendur, hafa sveinsbréf í rafvirkjun eða rafvélavirkjun og 

auk þess í fjögur ár að minnsta kosti unnið við rafvirkjun eða raf- 

vélavirkjun hjá aðila, löygillum til rafvirkjunarstarfa, við góðan orð- 

stír, enda gangi hann undir próf, sem Rafmagnseftirlit ríkisins læt- 
ur halda um kunnáttu hans, hafi hann ekki önnur kunnáttuvottorð, 

sem það tekur gild. 

Sveinspróf í rafvélavirkjun er því aðeins tekið gilt til löggildingar 

við rafvirkjun, að umsækjandi hafi að auki unnið við rafvirkjun í 

tvö ár. 
     

S 805 Heimild Rafmagnseftirlits ríkisins til þess að veita C-löggildingu 

Rafmagnseftirliti ríkisins er heimilt að gera eftirfarandi ráðstafanir, ef 

sérstök ástæða er til, enda sé fullnægt skilyrðum í 8 806. 

1. að leyfa, að sá eða beir, er ekki fullnægja skilyrðum til A-löggild- 

ingar, sbr. $ 803, megi annast viðhald, viðgerðir og minniháttar breyt- 

ingar á hápennuvirkjum við tiltekna orkuveitu, og 

2. að leyfa, að sá eða þeir, er ekki fullnægja skilyrðum til B-löggilding- 

ar, sbr. $ 804, megi annast rafvirkjun við lágspennu við tiltekna orku- 

veitu eða á tilteknu svæði, eða hjá tilteknu fyrirtæki eða stofnun, en 

í síðastnefndu tilviki miðast réttindin aðeins við að mega annast 

viðhald, viðgerðir og minniháttar breytingar, en ekki nýlagnir. 

C-löggilding veitir bráðabirgða réttindi á stöðum þar sem ekki er 
unnt að fá menn með fullgilda löggildingu til starfa eða þar sem 
fjarlægð frá aðsetri rafverktaka er of mikil og rafmagnsvirki eru 

ekki flóknari eða umfangsmeiri en svo að nauðsynlegu öryggi telst 

fullnægt á þennan hátt. 

Með minniháttar breytingu er átt við aðgerð, sem ekki hefur í för 

með sér neina grundvallarbreytingu á virkjunum, svo sem á afli 

tækja, yfirstraumsvörnum, varnarráðstöfunum eða þess háttar.
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S 806 Skilyrði til G-löggildingar 

Lágmarksskilyrði til veitingar C-löggildingar, 

samkvæmt 1. lið $ 805, 

umsækjandi hafi sveinsbréf í rafvirkjun eða rafvélavirkjun, og hafi að 
auki fjögurra ára starfsreynslu við rafvirkjunarstörf, þar af unnið tvö ár 
við háspennuvirki, 

samkvæmt 2. lið $ 805, 

umsækjandi hafi sveinsbréf í rafvirkjun eða rafvélavirkjun, og hafi að 
auki fjögurra ára starfsreynslu við rafvirkjunarstörf. 

Rafmagnseftirlit ríkisins metur það í hverju tilviki, hvort þessi skilyrði 
teljast nægja til C-löggildingar, eða hvers krefjast skuli umfram þessi 
skilyrði. 

Ef sérstakar aðstæður eru fyrir hendi, getur Rafmagnseftirlit ríkisins 
leyft þau frávik frá þessum kröfum, sem það telur ástæðu til. 

$S 807 Skilyrði til D-löggildingar 

Sá er öðlast vill D-löggildingu verður að fullnægja þeim skilyrðum, 
sem Rafmagnseftirlit ríkisins krefst við hverja þá tegund raforku- 
virkja, sem D-löggildingin á við, samkvæmt nánari reglum er það setur. 

S 808 Umsókn um löggildingu 

Umsókn um löggildingu skal send Rafmagnseftirliti ríkisins. Skal í um- 
sókninni getið: 

a) Nafns og heimilis umsækjanda. 

b) Hvorí umsækjandi óski A-löggildingar, B-löggildingar, C-löggilding- 
ar eða D-löggildingar. Fylgja skal: 

c) Skirteini fyrir því, að umsækjandi fullnægi skilyrðum $ $S 803, 804, 
806, 807, eftir því sem við á. Vottorð um starfsreynslu og hegðun skal 
vera undirritað af hlutaðeigandi aðila, löggiltum til rafvirkjunarstarfa. 

S 809 Leyfisbréf 

Öðlist umsækjandi löggildingu, veitir Rafmagnseftirlit ríkisins honum, 

A-leyfisbréf, og veitir það bonum rétt til að takast á hendur rafvirkj- 
un á eigin ábyrgð hvort heldur er við háspennu- eða lágspennuvirki, eða 

B-leyfisbréf, og veitir það honum aðeins rétt til að taka að sér rafvirkjun 
við lágspennuvirki, eða 

C-leyfisbréf, og veitir það honum rétt til að takast á hendur á eigin ábyrgð 
þau störf sem leyfisbréfið segir til um, en C-leyfisbréf, er látið gilda um 
tiltekinn tíma í senn, allt að tveimur árum, eða 

D-leyfisbréf, og veitir það honum rétt til að takast á hendur rafvirkjun 
á eigin ábyrgð við þau virki, er tilgreind eru í leyfisbréfinu.
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$ 810 Réttindi þess, er hlotið hefur löggildingu til rafvirkjunarstarfa 

a) Löggildingin veitir þeim er hana hlýtur rétt til að takast á hendur á 

eigin ábyrgð rafvirkjunarstörf við þau virki, sem tilgreind eru í leyf- 

isbréfinu, hvar sem er á landinu, sjá þó $ 805, enda uppfylli hann 

jafnframt þau skilyrði, sem sett eru eða sett kunna að verða með 

ákvæðum laga um iðju og iðnað. Löggildingin veitir þó ekki rétt til 

að taka að sér rafvirkjunarstörf á þeim stöðum, þar sem héraðs- 

stjórn eða rafveitustjórn setur sérstök löggildingarskilyrði í reglugerð, 

er ráðherra staðfestir, nema þeim skilyrðum sé jafnframt fullnægt, 

og löggilding á þeim stað komi til. 

b) Ekki mega héraðsstjórn eða rafveitustjórn leyfa öðrum að annast raf- 

virkjunarstörf innan takmarka orkuveitunnar en þeim, sem hafa lög- 

gildingu Rafmagnseftirlits ríkisins. 

S 811 Ábyrgð 
Sá er hlotið hefur löggildingu til rafvirkjunarstarfa ber ábyrgð á að þau 
verk, er hann tekst á hendur, séu vel af hendi leyst og fullnægi í öllu 

þeim kröfum, sem gerðar eru í gildandi lögum, reglugerðum og reglum 

um raforkuvirki á hverjum tíma. Honum er skylt að þekkja þau lög og 

reglugerðir og fylgja þeim í hvívetna, svo og að hlita öðrum fyrirmælum 

Rafmagnseftirlits ríkisins um gerð, uppsetningu og starfrækslu raforku- 

virkja. Hann ber ábyrgð á hæfni og vandvirkni aðstoðarmanna sinna. 

Þessi grein felur í sér, m. a., að hverjum þeim, er tekið hefur að 
sér ákveðið rafvirkjunarstarf (raflögn), ber skylda til þess að fram- 
kvæma á raflögninni, áður en hún er tilkynnt hlutaðeigandi raf- 
veitu til úttektar, prófanir á þeim ráðstöfunum, sem samkvæmt 
ákvæðum þessarar reglugerðar skulu gerðar til öryggis gegn hættu 
og tjóni, sbr. einnig 8 8 124 c), 203 c) og 251. 

S 812 Svipting og ógilding löggildingar 

Rafmagnseftirliti ríkisins er ávallt heimilt að rannsaka, hvernig löggild- 

ingarhafi leysir af hendi þau verk, er hann hefur fengið í hendur. Ef 
svo reynist, að hann leysi eigi verk sín svo vel af hendi, að viðunandi sé, 

getur Rafmagnseftirlitið kært hann til sekta og svipt hann löggildingu um 

lengri eða skemmri tima. Gerist hann hvað eftir annað sekur um van- 

rækslu á þeim skyldum sínum, er hann hefur undirgengizt við löggild- 

ingu eða ef um verulega vanrækslu er að ræða, getur Rafmagnseftir- 

litið ógilt löggildingu hans fyrir fullt og allt. 

Nú hefur löggildingarhafi sannanlega tekið upp önnur störf, óskyld raf- 

virkjunarstarfi, um eins árs skeið eða lengur, og getur Rafmagnseftirlit 

ríkisins þá ógilt löggildingu hans. 

S 813 Menntun og hæfni eftirlitsmanna með raforkuvirkjum 

Menn, sem ráðnir eru til þess að hafa eftirlit með raforkuvirkjum (venju- 

legum raflögnum og öðrum lágspennuvirkjum), skulu að minnsta kosti 

fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru til B-löggildingar, sjá $ 804. 

Menn, sem ráðnir eru til þess að hafa eftirlit með háspennuvirkjum, 

skulu að minnsta kosti fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru til A-lög- 

gildingar, sjá 8 803.
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Rafmagnseftirlitið getur gert að skilyrði að manni, sem ráðinn er til 
eftirlitsstarfa, skuli veitt starfsþjálfun á vegum Rafmagnseftirlitsins um 

allt að 3 mánaða skeið, á kostnað hlutaðeigandi rafveitu, áður en hann 

hefur starfið. 

S 814 Erindisbréf eftirlitsmanna með raforkuvirkjum 

Rafmagnseftirlitið gefur út erindisbréf til handa þeim sem hlotið hafa við- 

urkenningu til starfsins. 

6. KAFLI 

Um sektir, undanþágur o. fl. 

S 901 Sektir 

Brot gegn ákvæðum þessarar reglugerðar varða sektum allt að 50 000 

krónum, nema þyngri hegning liggi við að lögum. 

Með mál út af brotum á reglugerðinni skal fara sem opinber mál. 

S 902 Ítarlegri reglur, undanþágur frá reglum 

a) Rafmagnseftirliti ríkisins er heimilt að setja ítarlegri reglur um gerð, 

tilhögun og starfrækslu raforkuvirkja, er falla undir ákvæði þessarar 

reglugerðar, til nánari skilgreiningar á ákvæðum reglugerðarinnar 

um þau. 

b) Rafmagnseftirliti ríkisins er heimilt að veita leyfi til að víkja frá 
reglum HM. kafla um gerð, tilhögun og starfrækslu, þá er sérstakar 

ástæður eru fyrir hendi og á annan fullnægjandi hátt er tryggt öryggi 

gegn hættu og tjóni að dómi þess. 

$ 903 Heimild að skjóta undir úrskurð ráðherra 

a) Reglum þeim, er Rafmagnseftirlit ríkisins setur samkv. $ 902 a) 

og fyrirmælum þess samkv. ákvæðum þessarar reglugerðar, er öllum 

hlutaðeigandi skylt að hlíta og liggur sama refsing við, ef út af er 

brugðið, sem við broti gegn ákvæðum reglugerðarinnar. 

b) Fyrirmælum Rafmagnseftirlits ríkisins getur hlutaðeigandi innan 

þriggja mánaða skotið undir úrskurð ráðherra. Þó er honum skylt 

að hlíta fyrirmælum Rafmagnseftirlits ríkisins til bráðabirgða, þar 

til úrskurður ráðherra er fallinn. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til 

að taka gildi 1. júlí 1972 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð um raforkuvirki nr. 61 14. júní 

1933 ásamt síðari breytingum. 

Iðnaðarráðuneytið, 31. desember 1971. 

Magnús Kjartansson. 

Árni Snævarr. 

  

Stjórnartíðindi B 23, nr. 264. Útgáfudagur 28. apríl 1972.



STJÓRNARTÍÐINDI B 24 — 1971 
  

  

653 Nr. 265. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna 

í Reykjavík árið 1969. 

  

Tekjur 
1. Sjóður frá fyrra ári .........0...0.0000 000 kr. 293 384.26 
2. Árgjöld frá félögum ..................0.. 0... en —  14003.00 
3. Styrkur úr borgarsjóði ................000..00 0000 n ns — 20 000.00 
4. Styrkur úr ríkissjóði ................0..000. 0. senn — 15 000.00 
5. Vextir á árinu ................00.000. 0. — 23 108.09 
6. Aðrar tekjur :.................02 000... —- 818.00 

Kr. 366 313.35 

Gjöld 
1. Styrkir veittir á árinu ..................0.0 0000. kr. 59 000.00 
2. Ýmis gjöld ...................00.. 00. —  1548.00 
9. Sjóður: 

a) Skuldabréf H--B vísitölubréf .............. kr. 33 000.00 
b) — Byggingasj. verkamanna ................ —  10000.00 
ce) — Alþýðuhúss Reykjav. ..............0.... —- 15 000.00 
d) — Alþýðuhúss Reykjav. ................... —  6000.00 
e) — Iðnlánasjóðs ..............00.%0000. 000... — 50 000.00 
f) Innstæða í Útvegsbanka .................... —  3121.35 
g) — Landsbanka .............0.0.......00... —- 185 961.00 
h) Í sjóði hjá gjaldkera ...................... — 2683.00 

— 305 765.35   
  

Kr. 366 313.35 

Reykjavík, 24. maí 1971. 

Hilmar Jónsson. Sigurður Guðgeirsson. Jóna Guðjónsdóttir. 

Endurskoðað — Reykjavík, 27. maí 1971. 

Alfreð Guðmundsson. Óskar Guðnason. 

B82 

Ríikisprentsmiðjan Gutenberg.
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SKÝRSLA 

um starfsemi Styrktarsjóðs Verkamanna- og sjómannafélaganna 

í Reykjavík árið 1969. 

Styrks úr sjóðnum nutu 31 umsækjandi, 23 karlar og 8 konur og voru þeir 
félagar í eftirtöldum félögum: 

Verkamannafélagið Dagsbrún, 19 karlar .............. kr. 35 000.00 
Sjómannafélag Reykjavíkur, 4 karlar .................. —  8000.00 
Verkakvennafélagið Framsókn, 8 konur ................ — 16 000.00 

  

Kr. 59 000.00 
Hæsti styrkur var kr. 3 000.00, lægsti kr. 1 500.00. 

Eftirtalin félög greiddu árgjald til sjóðsins: 

  

Verkamannafélagið Dagsbrún ............0..000....000. kr. 7870.00 
Sjómannafélag Reykjavíkur ..............000. 0000. 00... — 3612.00 
Verkakvennafélagið Framsókn ............0.000000000... —  1800.00 
Hið íslenzka prentarafélag ............0..00. 0000... — 721.00 

Kr. 14 003.00 

Árgjald til sjóðsins var kr. 2.00 af körlum og kr. 1.00 af konum og árið 1969 
fékk sjóðurinn styrki, sem hér segir: 

Úr borgarsjóði Reykjavíkur ..............00...0000... kr. 20 000.00 
Ur ríkissjóði ................... 0... .n — 15 000.00 

Sjóðurinn var í ársbyrjun ............0.00..00 0000... kr. 293 384.26 
Sjóðurinn er í árslok ...........2..00.00 000 — 305 765.35 
Sjóðsaukning á árinu .............0....0 00... — 12381.09 

Að venju hafa dregizt út skuldabréf á árinu og verður þeirri upphæð, ásamt 
sjóðsaukningu, varið til kaupa á skuldabréfum eða ávaxtað á þann hátt, sem sjóðn- 
um er hagfelldast. 

Í febrúar 1970 andaðist Hannes M. Stephensen og var í hans stað kjörinn í 
stjórn sjóðsins Sigurður Guðgeirsson. 

Hilmar Jónsson. Sigurður Guðgeirsson. Jóna Guðjónsdóttir.



ho
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna 

í Reykjavík árið 1970. 

Rekstrarreikningur. 

  

  

j Tekjur: 
. Argjöld félaga: 

a) Verkamannafélagið Dagsbrún ............0... kr. 6400.00 
b) Sjómannafélag Reykjavíkur ..........0..0.... —  3304.00 
c) Verkakvennafélagið Framsókn ............... — 1917.00 
d) Hið ísl. prentarafélag ...........00.00.0000.0... — 620.00 

kr. 12241.00 

Styrkir veittir sjóðnum: 
a) Borgarsjóður Reykjavíkur .................. kr. 20000.00 
b) Ríkissjóður ...........00..0020 000. — 15 000.00 

— 35 000.00 
. Vaxtatekjur .............000.0 s.s. — 22 243.20 

  

Kr. 69484.20 

Gjöld: 

. Styrkur veittur 24 umsækjendum: 

  

a) Félagsmenn Dagsbrúnar 16 .................. kr. 40 000.00 
b) — Sjómannafélagsins 2 ................... —  5000.00 
c) — Framsóknar 6 ...........00000 0000... — 17 500.00 

kr. 62500.00 
. Fjölritun umsóknareyðublaða ...........0.020000 0. ene. nn — 1776.00 
. Mismunur leggst við höfuðstól ...........000000 000... — 5 208.20 

  

Kr. 69 484.20 

Efnahagsreikningur 31. desember. 

Eignir: 
. Skuldabréf: 

h
á
l
s
 

  

a) H-B vísitölubréf 52% .....0..0000 kr. 33 000.00 
b) Byggingasjóður verkamanna 4% ............ —  10.000.00 
c) Alþýðuhús Reykjavíkur 6% .........00.0.... — 3500.00 
d) Alþýðuhús Reykjavíkur 10% ........0...... —  10000.00 
e) Tönlánasjóður 10% .........0000.0 000 —- 50 000.00 

kr. 106 500.00 
Innstæða í Landsbanka Íslands, spsj. nr. 92736 ................ — 193 733.20 
Innstæða í Útvegsb. Ísl., spsj. nr. 26716 ........0000.0. —  3$841.35 
Ógreiddir vextir .............2.....0200. 0... —- 7 215.00 
Peningar í sjóði ...........2.2000 000. enn - 184.00 

  

Kr. 310 973.55
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1. Skuldlaus eign 31. des. 1970 .........0.000000 0000 kr. 310 973.55 

Kr. 310 973.55 

  

Reykjavík, 24. maí 1971. 

Hilmar Jónsson. Sigurður Guðgeirsson. Jóna Guðjónsdóttir. 

Endurskoðað og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 27. maí 1971. 

Alfreð Guðmundsson. Óskar Guðnason. 

SKÝRSLA 

um starfsemi Styrktarsjóðs Verkamanna- og sjómannafélaganna 

í Reykjavík árið 1970. 

Auk þess sem fram kemur í reikningum sjóðsins, sem fylgja með þessari 
skýrslu, skal eftirfarandi tekið fram: 

1. Árgjald félaga til sjóðsins var óbreytt frá fyrra ári, kr. 2.00 af körlum og kr. 

1.00 af konum. 
2. Hæsti styrkur var kr. 5000.00 en lægsti styrkur kr. 2 000.00. 
3. Skuldabréfaeign sjóðsins hefur nokkuð minnkað og mun stjórn sjóðsins gera 

ráðstafanir til að ávaxta meira af fé sjóðsins í skuldabréfum. 
4. Sjóðsaukning varð á árinu kr. 5 208.20 og hrein eign kr. 310 973.55. 

Hilmar Jónsson. Sigurður Guðgeirsson. Jóna Guðjónsdóttir. 

Nr. 267. 
AUGLÝSING 

frá Vörumerkjaskrárritara, Reykjavík. 

I. Vörumerki skrásett árið 1971. 

    

Skrás. 1971, nr. 1. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 430/1970. 1. október 1970, kl. 9.30. 

PARABAND 
Imperial Chemical Industries Limited, iðjurekstur og verzlun, Imperial Chemical 

House, Millbank, London, S. W. 1., Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Reipi, strengir, snæri, net; endalaus bönd og slöngur úr samsíða garnþráðum í 

plastslíðrum. (Fl. 22). 
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Skrás. 1971, nr. 2. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 431/1970. Tilkynnt 1. október 1970, kl. 17.00. 

Samvinnubanki Íslands hf., Bankastræti 7, Reykjavík. 

  

Fjármálastarfsemi og bankaþjónusta. (Fl. 36). 

Skrás. 1971, nr. 3. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 438/1970. Tilkynnt 6. október 1970, kl. 14.30. 

PENBRONCHINE 

Beecham Group Limited, iðjurekstur og verzlun, Beecham House, Great West 

Road, Brentford, Middlesex, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 

  

Efnablöndur til nota sem lyf og fyrir meðul handa dýrum. (F1 5). 

Skrás. 1971, nr. 4. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 424/1970. Tilkynnt 28. september 1970, kl. 11.35. 

Puma 

Puma-Sportschufabriken, iðjurekstur og verzlun, Rudolf Dassler K. G., 8522 

Herzogenaurach, Wúrzburger Str. 13, Deutschland. 

Umboðsmaður: Ragnar Jónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 18., 25. og 28. flokki. (F1. 18, 25 og 28). 
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Skrás. 1971, nr. 5. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 440/1970. Tilkynnt 6. október 1970, kl. 14.30. 
  

    
  

  

       HENRI WII 
N 

Henri Wintermans Sigarenfabriken N. V., vindlaframleiðsla, Nieuwstraat 7ó, 

Eersel, Hollandi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Unnið og óunnið tóbak. (F1. 34). 

  

    

Skrás. 1971, nr. 6. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 441/1970. Tilkynnt 6. október 1970, kl. 14.30. 

 



639 Nr. 267. 

Maggi S. A., iðjurekstur og verzlun, Kempttal, Canton of Zurich, Sviss. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 

Flöskur, sem innihalda allar vörur upptaldar í 29. og 30. fl. 
Merkið óskast skráð í lit og er réttur áskilinn til að nota það í hvaða lit sem er. 

(Fl. 29 og 30). 

    

Skrás. 1971, nr. 7. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 442/1970. Tilkynnt 6. október 1970, kl. 14.30. 

NEOPYOPEN 

Beecham Group Limited, iðjurekstur og verzlun, of Beecham House, Great West 

Road, Brentford, Middlesex, Englandi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavik. 

    

Efnablöndur til að nota sem lyf og fyrir meðul handa dýrum. (Fl. 5). 

Skrás. 1971, nr. 8. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 443/1970. Tilkynnt 6. október 1970, kl. 14.30. 

JUNGLE GARDENIA 

General Chemicals and Cosmetics Limited, verzlun, Sasoon House, P. O. Box 

123, Shirley Street, Nassau, Bahama Islands. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Ilmvörur (þ. á m. hreinlætisvörur, efnablöndur fyrir tennur og hár, ilmsápur, 

  

svitalyktareyðir og efni til að eyða slæmri lykt). (Fl. 3). 

Skrás. 1971, nr. 9. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 444/1970. Tilkynnt 8. október 1970, kl. 13.26. 

  

  

li jORSE 
Scotch Whisky 

WHITE HORSE DISTILLERS LTD, 
GLASGOW and LONDON.       

  

BISTILLEÐ, BLENDED AND BOTTLED IN SCOTLAND 

White Horse Distillers Limited, áfengisbruggun, 120, St. Vincent Street, Glasgow, 

Skotlandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Skozkt whisky. (F1. 33). 
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Skrás. 1971, nr. 10. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 445/1970. Tilkynnt 9. október 1970, kl. 12.37. 

JET“ 

Íslenzk-ameríska verzlunarfélagið hf., iðjurekstur, Suðurlandsbraut 10, P.O. Box 
129, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 2., 3., 4., 5., og 21. flokki. (Fl, 2, 3, 4, 5 og 21). 

Skrás. 1971, nr. 11. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 446/1970. Tilkynnt 9. október 1970, kl. 12.37. 

RAINBOW 

Íslenzk-ameríska verzlunarfélagið hf., iðjurekstur, Suðurlandsbraut 10, P. O. Box 

129, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 2., 3., 4., 5., og 21. flokki. (F1. 2, 3, 4, 5 og 21). 

Skrás. 1971, nr. 12. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 447/1970. Tilkynnt 9. október 1970, kl. 14.50. 

TA | 
The Coca-Cola Company, iðjurekstur og verzlun, 310 North Avenue, Atlanta, 

Georgia 30313, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

  

Óáfengir drykkir og efnablöndur til þess að framleiða þá úr. (Fl. 32). 

Skrás. 1971. nr. 13. Skráningard. 19. jan. 1971. 
T 448/1970. Tilkynnt 14. október 1970, kl. 13.35. 

ASTRONAUT 

Bulova Watch Company, Inc., iðjurekstur og verzlun, Bulova Park, Flushing, 
New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Allar vörur í 14. flokki. (Fl. 14). 
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Skrás. 1971, nr. 14. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 449/1970. Tilkynnt 15. október 1970, kl. 10.08. 

d/o 
Herluf Poulsen, iðjurekstur, Hraunbrún 16, Hafnarfirði. 

Kvennærföt og prjónavörur. (Fl. 24., 25). 

Skrás. 1971, nr. 15. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 450/1970. Tilkynnt 15. október 1970, kl. 11.00. 

  

C. A. V. Limited, iðjurekstur og verzlun, Warple Way, Acton, London, Englandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Rafmagnsrofar, rofar og mælitækjatöflur og borð, rafspólur, rofar, sem spólur 

vinna á, lokar fyrir þrýstiloftstæki hreyfðir með rafspólum, spennustjórntæki fyrir 
allar gerðir af vélum til að framleiða rafmagn, tæki til varnar of miklu álagi, jafn- 
straums-, riðstraumsspennibreytar, dyr hreyfðar með rafmagni og hlutar í öll áður- 
nefnd tæki í 9. flokki; sigti fyrir dieseleidsneyti, eldsneytisinnsprautunardysur fyrir 
brennslu-aflvélar, gangráðar, vökva, mekaniskir og þrýstilofts fyrir eldsneytisinn- 
sprautunardælur, eldsneytisinnsprautunardælurnar sjálfar, fæðidælur, gruggsafn- 

arar og botnfallssafnarar fyrir eldsneytiskerfi brennsluaflvéla, loftþrýstitúrbínur, 
ræsar fyrir kyrrstæðar brennsluaflvélar, rafmótorar tilheyrandi þessum flokki, raf- 
alar og riðstraumsrafalar, raftæki til að auðvelda gangsetningu kyrrstæðra brennslu- 
aflvéla og hluta til allra fyrrgreindra tækja í 7. flokki; ræsar fyrir brennslu-aflvélar, 
sjálfvirkur gangskiptiútbúnaður fyrir farartæki, útbúnaður fyrir stefnumerki, glugga- 
þurrkur, rafmótorar þessu tilheyrandi, raftæki til að auðvelda ræsingu brennslu- 

        
aflvéla og hlutar til framangreindra tækja í 12. flokki. (Fl. 7, 9 og 12). 

Skrás. 1971, nr. 16. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 451/1970. Tilkynnt 16. október 1970, kl. 10.17. 

FESTALAN 

Farbwerke Hoechst AG, vormals Meister Lucius £“ Brúning, iðjurekstur og 
verzlun, Frankfurt/Main, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Lyfjablöndur fyrir menn og dýr í 5. flokki. (Fl. 5). 
 



Nr. 267. 642 

  

Skrás. 1971, nr. 17. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 454/1970. Tilkynnt 19. október 1970, kl. 11:35. 

HERM. G. DETHLEFFSEN, FLENSBURG 

Herm. G. Dethleffsen, iðjurekstur og verzlun, Schleswiger Strasse 107, Flensburg, 

Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

    

Allar vörur í 32. og 33. flokki. (F1.32 og 33). 

Skrás. 1971, nr. 18. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 455/1970. Tilkynnt 19. október 1970, kl. 13.29. 

ROCOM 
F. Hoffmann-La Roche £ Co., Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 

124— 184, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Kennslu- og fræðsluefni, þar á meðal kennslutæki, hluti til leiðbeininga og 

    

kennslu, þjónustu í þágu heilsu- og lækningafræðslu. (Fl. 9, 16, 41). 

Skrás. 1971, nr. 19. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 456/1970. Tilkynnt 19. október 1970, kl. 13.29. 

MATADOR 

American Motors Corporation, iðjurekstur, 14250 Plymouth Road, Detroit, Mi- 

chigan, Bandaríkin. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Ökutæki og hlutar þeirra. (FI. 12). 

Skrás. 1971, nr. 20. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 457/1970. Tilkynnt 19. október 1970, kl. 13.29. 

HORNET 

American Motors Corporation, iðjurekstur, 14250 Plymouth Road, Detroit, Mi- 
chigan, Bandaríkin. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Ökutæki og hlutar þeirra. (Fl. 12). 
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Skrás. 1971, nr. 21. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 466/1970. Tilkynnt 22. október 1970, kl. 13.32. 

  

Wiggins Teape Limited, iðjurekstur, Gateway House, Í. Watling Street, London 

E.C.4., Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

Pappír, pappírsvörur, pappa, pappavörur, skrifpappír og efni fyrir listamenn. 

  

(Fl. 16). 

Skrás. 1971, nr. 22. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 467/1970. Tilkynnt 22. október 1970, kl. 13.32. 

18 

  

Wiggins Teape Limited, iðjurekstur, Gateway House, 1. Watling Street, London 

E.C.4., Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

Pappír, pappírsvörur, pappa, pappavörur, skrifpappír og efni fyrir listamenn. 
(Fl. 16). 

Skrás. 1971, nr. 23. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 468/1970. Tilkynnt 22. október 1970, kl. 13.32. 

    
GATEWAY 

Wiggins Teape Limited, iðjurekstur, Gateway House, 1. Watling Street, London 

E.C.4., Englandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

Pappir, pappírsvörur, pappa, pappavörur, skrifpappír og efni fyrir listamenn. 
(F1. 16).
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Skrás. 1971, nr. 24. Skráningard. 19. jan. 1971. 
T 469/1970. Tilkynnt 22. október 1970, kl. 13.32. 

GATEWAY 

  

Wiggins Teape Limited, iðjurekstur, Gateway House, 1. Watling Street, London 
E.C.4., Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Pappir, pappírsvörur, pappa, pappavörur, skrifpappír og efni fyrir listamenn. 

  

  

(F1. 16). 

Skrás. 1971, nr. 25. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 470/1970. Tilkynnt 22. október 1970, kl. 13.32. 

ACCUQ UARTZ 

Bulova Watch Company, Inc., iðjurekstur og verzlun, Bulova Park, Flushing, New 
York, N.Y., Bandaríkin. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 14. flokki. (F|. 14). 

Skrás. 1971, nr. 26. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 346/1970. Tilkynnt 17. ágúst 1970, kl. 10.00. 

POLO 

Badische Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH £ Co., iðjurekstur og verzlun, 
D-763 Lahr/Schwarzwald, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Reyktóbak, munntóbak, neftóbak, vindlar og vindlingar. (Fl. 34). 
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Skrás. 1971, nr. 27. Skráningard. 19. jan. 1971. 

T 347/1970. Tilkynnt 17. ágúst 1970, kl. 10.00. 

  

Badische Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH £ Co., iðjurekstur og verzlun, 
D-763 Lahr/Schwarzwald, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavik. 

    

Vindlingar. (Fl. 34). 

Skrás. 1971, nr. 28. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 463/1970. Tilkynnt 19. okótóber 1970, kl. 14.30. 

DANIEL WALKER 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, iðjurekstur og verzlun, 2000 Hamborg 52, 

  

Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Alls konar tóbaksframleiðsla, einkum sígarettur. (F1. 34). 

Skrás. 1971, nr. 29. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 234/1969. Tilkynnt 18. ágúst 1969, kl. 11.35. 

marimekko 

Marimekko Oy, verksmiðjurekendur og kaupmenn, Vanha Talvitie 3, Helsinki 

50, Finnlandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í alþjóðaflokki 16. (F1. 16). 
Samkvæmt forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar, um vernd eigna- 

réttinda á sviði iðnaðar, nýtur vörumerkið verndar hér á landi frá 8. ágúst 1969. 
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Skrás. 1971, nr. 30. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 401/1970. Tilkynnt 8. september 1970, kl. 11.45. 

A 
Q C 

afa 
% BEG = 

EN bert 

Aktieselskabet Bing £ Gröndahl Porcellænsfabrik (Porcelainsfabrikerne Bing £ 
Gröndahl og Norden A/S), Vesterbrogade 149, Kaupmannahöfn, Danmörku. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Vörur í 21. flokki búnar til úr postulíni, leirvörur, leirker, kínverskt postulín, 

keramik og glervörur, sérstaklega borðbúnað og postulín, og kínverskt postulín til 

  

skreytingar. (F1. 21). 

Skrás. 1971, nr. 31. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 646/1970. Tilkynnt 20. okt. 1970, kl. 14.30. 

PLASTENAN 

Laboratoire Choay, societe anonyme, verksmiðjurekendur og kaupmenn, 48, 
Avenue Theophile Gautier, Paris (Seine), Frakklandi. 

Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Efnablöndur til nota sem meðul, meðul handa dýrum og efnablöndur til hrein- 

lætis, efnablöndur til nota við sérstakt mataræði, plástrar og efni til sáraumbúða, 

  

sótthreinsunarefni í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1971, nr. 32. Skráningard. 1. marz 1971. 
T 477/1970. Tilkynnt 26. október 1970, kl. 13.15. 

ROMP 
The Coca-Cola Company, verksmiðjurekendur og kaupmenn, 310, North Avenue 

N.W., Atlanta, Georgia 30313, U.S.A. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Óáfengir drykkir og efnablöndur til þess að framleiða þá úr, í 32. flokki. (F1. 32). 
  

Skrás. 1971, nr. 33. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 478/1970. Tilkynnt 27. okt. 1970, kl. 9.35. 

  

Umboðsmaður: Samband íslenzkra samvinnufélaga. (FI. 1--42). 
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Skrás. 1971, nr. 34. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 514/1970. Tilkynnt 24. nóvember 1970, kl. 13.28. 

RANIZOLE 

Marck £ Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Street, Rahway, New Jersey, Banda- 

ríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 

Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1971, nr. 35. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 479/1970. Tilkynnt 27. okt. 1970, kl. 14.07. 

VIALOK 

Siemens Aktiengesellschaft, Berlin, Möúnchen og Erlangen, Vestur-Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Magnús Thorlacius, hrl., Reykjavík. 

Rafmagnslampar, þó ekki til ljósmyndunar, kvikmyndunar eða geislunarrit- 

  

unar (radiographie). (F1. 9). 

Skrás. 1971, nr. 36. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 481/1970. Tilkynnt 28. okt. 1970, kl. 13.25. 

BIAVAK 

Merck £ Co., Inc., iðjurekur, 126 E, Lincoln, Avenue, Rahway, New Jersey, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr.. Reykjavík. 

  

Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 37. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 482/1970. Tilkynnt 28. okt. 1970, kl. 13.25. 

PIVATIL 

Merck á Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln, Avenue, Rahwav, New Jersey, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 

Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5). 
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Skrás. 1971, nr. 38. 

T 483/1970. 

  

Skráningard. 1. marz 1971. 

Tilkynnt 28. okt. 1970, kl. 13.25. 

MIDAMOR 

Merck á Co. Ine., iðjurekstur, 126 E. Lincoln, Avenue, Rahwav, New Jersey, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1971, nr. 39. 

T 487/1970. 

Skráningard. 1. marz 1971. 

Tilkynnt 30. október 1970, kl. 15.00. 

„„CIRET““ 

JP. Schmidt jun. A/S, verksmiðjurekendur og kaupmenn, Fredericia, „Jylland, 
Danmörku. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Tóbaksvörur í 34. flokki. (F1. 34). 

  

Skrás. 1971, nr. 40. 

T 488,/1970. 

marz 1971. 

15.00. 

Skráningard. 1. 

Tilkynnt 30. október 1970, kl. 

„ODDS“ 

JP. Schmidt jun. A/S, verksmiðjurekendur og kaupmenn, Fredericia, Jylland, 
Danmörku. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Unnar og óunnar tóbaksvörur í 34. flokki. (Fl. 34.). 

  

  

Skrás. 1971, nr. 41. 

T 491/1970. 

Skráningard. 1. marz 1971. 

Tilkynnt 27. nóv. 1970, kl. 11.45. 

STECLIN 

E.R. Squibb á Sons, Inc., verksmiðjurekendur og kaupmenn, 909 Third Avenue, 
New York, N.Y. 10022, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Lyf, lyfjablöndur, einkum antibioticblöndur í 5. flokki. (Fl. 5). 
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Skrás. 1971, nr. 42. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 494/1970. Tilkynnt 4. nóv. 1970, kl. 13.26. 

ANEXATE 
F. Hoffmann-La Roche £€ Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherslrasse 

124— 184, Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Kemiskar afurðir í þágu vísinda, efnasamsetninsar til að varðveita matvæli 

óskemmd, sápur, ilmvörur, eterolíur, fegrunarmeðul, hárvötn, lyf, dýralækninga- 

lyf og heilsuverndarlyf, fæðu handa börnum og sjúklingum, plástra. efni til umbúða, 
sótthreinsunarefni, efnasambönd til að eyða illgresi og meindýrum. (F. 1,3 0g5). 

Skrás. 1971, nr. 43. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 495/1970. Tilkynnt 4. nóv. 1970, kl. 13.26. 

ELNAPRESS 

Tavaro S.A., iðjurekstur og verzlun, 1--5 Avenue de Chatelaine, Genf, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 

      

Vélar, pressur og strokjárn. (F1. 7. og 9). 

Skrás. 1971. nr. 44. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 497/1970. Tilkynnt 10. nóv. 1970, kl. 13.24. 

ROGHE 

F. Hoffmann-La Roche á Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 
124—184, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Lyf, dýralækningalyf og heilsuverndarlyf, barna- og sjúkrafæðu, plástra, efni í 

sjúkraumbúðir, sótthreinsunarefni, efnasamsetningar til að eyða illgresi og mein- 
dýrum. (Fl. 5). 

  

B84
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Skrás. 1971, nr. 45. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 498/1970. Tilkynnt 10. nóv. 1970, kl. 15.00. 

„JONES“ 

Jones Sewing Machine Company Limited, verksmiðjurekstur og kaupmenn, 
Manchester M34 5JD, Lancaster, Englandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Saumavélar, prjónavélar, hluta þeirra og útbúnaður til þeirra í 7. flokki. 

  

(F1. 7). 

Skrás. 1971, nr. 46. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 499/1970. ilkynn! 11. nóv. 1970, kl. 13.10. 
FR BU FR I A 

 LEXOTAN 
F. Hoffmann-La Roche á Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 

124— 184, Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Kemiskar afurðir notaðar í þágu vísinda, efnasamsetningar til að varðveita mat- 

væli óskemmd, sápur, ilmvörur, cterolíur, fegrunarmeðul, hárvötn, lyf, dýralækn- 
ingalyf og heilsuverndarlyf, barna- og sjúkrafæðu, plástra, efni í sjúkraumbúðir, 
sótthreinsunarefni, efnasambönd til að eyða illgresi og meindýrum. 

(Fl. 1, 3 og ð). 

  

Skrás. 1971, nr. 47. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 500/1970. Tilkynnt 11. nóv. 1970, kl. 14.50. 

  

Star Stabilmento Alimentare S.p.A., verksmiðjurekendur og kaupmenn, 62, Via 
Matteotti, 20041 Agrate Brianze (Milan) Ítalíu. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Kaffi, te, kókó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sasó, kaffibætir, mjöl og matvörur 

úr korni, brauð, kex, kökur, sætabrauð og kökubúðarvörur ís til matar, hunang, 

síróp, ger, lyftiduft, salt, sinnep, pipar, edik, sósur, kryddvörur, ís, efni til að búa 
til pizza, sérstök deig (raviolis, fyllt deig brauðkollur) smurkrem. (Fl. 30). 
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Skrás. 1971, nr. 48. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 501/1970 Tilkynnt 12. nóv. 1970, kl. 14.55. 

TRUSART 

Trusart £ Co., verksmiðjurekstur og kaupmenn, Stresemannstrasse 38, Hamborg 
50, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Allar vörur í flokkunum nr. 32 og 33. (F1. 32 og 33). 

Skrás. 1971, nr. 49. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 502/1970. Tilkynnt 18. nóv. 1970, kl. 13.55. 

GYNERGEN 

Sandoz Ltd., (einnig Sandoz AG og Sandoz S.A.), verksmiðjurekendur og kaup- 
menn, Lichtstrasse 35, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavik. 

  

Lyf. (Fl. 5). 

Skrás. 1971, nr. 50. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 503/1970. Tilkynnt 18. nóv. 1970, kl. 13.55. 

NA Ndothercare 

Mothercare Limited, verksmiðjurekendur og kaupmenn, Gherry Tree Road, 

Watford, Hertfordshire, Englandi. 
Umboðsmaður: Örn Þór, Reykjavík. 
Barnavagnar, kerrur og vagnar fyrir börn og smábörn og hlutar og útbúnaður 

til þeirra allra í 12. flokki. 

  

Fatnaður fyrir konur, börn og smábörn í 25. flokki. (Fl. 12 og 25). 

Skrás. 1971, nr. 51. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 504/1970. Tilkynnt 19. nóv. 1970, kl. 10.20. 

SUPONA 

Shell International Petroleum Company, Shell Centre, London, S.E.1., Englandi, 

iðjurekstur og verzlun. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Efnavörur til nota við jarðyrkju, garðyrkju og skóglendi, áburður (lífrænn og 

tilbúinn), áburður á fræ.
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Dýralækningaefni, skordýraeyðar, lirfueyðar, sveppaeyðar, lindýraeyðar og efna- 
blöndur til meindýraeyða, reykefni til þess að svæla út óþrifnað, skordýrafælandi, 
svitastoppandi, sótthreinsandi og lofthreinsandi, sem teljast til 5. flokks. 

(Fl. 1 og 5). 

  

Skrás. 1971, nr. 52. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 505/1970. Tilkynnt 19. nóv. 1970, kl. 10.20. 

BIÐRIN 

Shell International Petroleum Company, Shell Centre, London, S.E.1., Englandi, 
iðjurekstur og verzlun. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Efnavörur til nota við jarðyrkju, garðyrkju og skóglendi, áburður (lífrænn og 

tilbúinn), áburður á fræ. 

Dýralækningaefni, skordýraeyðar, lirfueyðar, sveppaeyðar, lindýraeyðar og efna- 
blöndur til meindýraeyða, reykefni til þess að svæla út óþrifnað, skordýrafælandi, 
svitastoppandi, sótthreinsandi og lofthreinsandi, sem teljast til 5. flokks. 

(Fl. 1 og 5). 

  

Skrás. 1971, nr. 53. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 506/1970. Tilkynnt 19. nóv. 1970, kl. 10.20. 

BIRLANE 

Shell International Petroleum Company, Shell Centre, London, S.E.1., Englandi, 

iðjurekstur og verzlun. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Efnavörur til nota við jarðyrkju, garðyrkju og skóglendi, áburður (lífrænn og 

tilbúinn), áburður á fræ. 

Dýralækningaefni, skordýraeyðar, lirfueyðar, sveppaeyðar, lindýraeyðar og efna- 
blöndur til meindýraeyða, reykefni til þess að svæla út óþrifnað, skordýrafælandi, 
svitastoppandi, sótthreinsandi og lofthreinsandi, sem teljast til 5. flokks. 

  

(Fl. 1 og 5). 

Skrás. 1971, nr. 54. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 507/1970. Tilkynnt 19. nóv. 1970, kl. 10.20. 

FRESCON 

Shell International Petroleum Company, Shell Centre, London, S.E.1., Englandi, 
iðjurekstur og verzlun. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Lindýraeyðar. (FI. 5). 
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Skrás. 1971, nr. 55. Skráningard. Í. marz 1971. 

T 508/1970. Tilkynnt 19. nóv. 1970, kl. 10.20. 

GARDONA 

Shell International Petroleum Company, Shell Centre, London, S.E.1., Englandi, 

ijðurekstur og verzlun. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Efnavörur til nota við jarðyrkju, garðyrkju og skóglendi, áburður (lífrænn og 

tilbúinn), áburður á fræ. 
Dýralækningaefni, skordýraeyðar, lirfueyðar, sveppaeyðar, lindýraeyðar og efna- 

blöndur til meindýraeyða, reykefni til þess að svæla út óþrifnað, skordýrafælandi, 
svitastoppandi, sótthreinsandi og lofthreinsandi, sem teljast til 5. flokks. 

    

(F1. 1 og 6). 

Skrás. 1971, nr. 56. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 509/1970. Tilkynnt 19. nóv. 1970, kl. 10.20. 

RABOND 

Shell International Petroleum Company, Shell Centre, London, S.E.1., Englandi, 
ijðurekstur og verzlun. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Efnavörur til nota við jarðyrkju, garðyrkju og skóglendi, áburður (lífrænn og 

tilbúinn), áburður á fræ. 

Dýralækningaefni, skordýraeyðar, lirfueyðar, sveppaeyðar, lindýraeyðar og efna- 
blöndur til meindýraeyða, reykefni til þess að svæla út óþrifnað, skordýrafælandi, 
svitastoppandi, sótthreinsandi og lofthreinsandi, sem teljast til 5. flokks. 

  

(F1. 1 og 5). 

Skrás. 1971, nr. 57. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 510/1970. Tilkynnt 20. nóv. 1970, kl. 13.20. 

MASTER CHARGE 

Interbank Card Association, iðjurekstur, 110 East 59th Street, New York, N.Y. 
10022, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Prentað mál, eyðublöð, útgáfur og tímarit til að nota í sambandi við starfsemi, 

er beinist að því að veita lán gegn úttektarkortum og til að koma í kring skiptum 
lánaréttinda milli banka og allar aðrar vörur í 16. flokki; lánveitingastarfsemi gegn 
úttektarkortum og ráðstafanir til að koma á skiptum lánaréttinda milli banka og öll 
önnur þjónusta í 36. flokki; og auglýsingaþjónusta í því sambandi og öll önnur 
þjónusta í 35. flokki. (F1. 16, 35 og 36). 
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Skrás. 1971, nr. 58. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 511/1970. Tilkynnt 20. nóv. 1970, kl. 13.20. 

  

Interbank Card Association, iðjurekstur, 110 East 59th Street, New York, N.Y. 

10022, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Prentað mál, eyðublöð, útgáfur og tímarit til að nota í sambandi við starfsemi, 

er beinist að því að veita lán gegn úttektarkortum og til að koma í kring skiptum 
lánaréttinda milli banka og allar aðrar vörur í 16. flokki; lánveitingastarfsemi gegn 
úttektarkortum og ráðstafanir til að koma á skiptum lánaréttinda milli banka og öll 
önnur þjónusta í 36. flokki; og auglýsingaþjónusta í því sambandi og öll önnur 
þjónusta í 36. flokki. (F1. 16, 35 og 36). 

Skrás. 1971, nr. 59. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 512/1970. Tilkynnt 20. nóv. 1970, kl. 13.20. 

INTERBANK CARD 

Interbank Card Association, iðjurekstur, 110 East 59th Street, New York, N.Y. 
10022, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Pæykjavík. 
Prentað mál, eyðublöð, útgáfur og tímarit til að nota í sambandi við starfsemi, 

er beinist að því að veita lán gegn úttektarkortum og til að koma í kring skiptum 
lánaréttinda milli banka og allar aðrar vörur í 16. flokki; lánveitingastarfsemi gegn 
úttektarkortum og ráðstafanir til að koma á skiptum lánaréttinda milli banka og öll 
önnur þjónusta í 36. flokki; og auglýsingaþjónusta í því sambandi og öll önnur 
Þjónusta í 35. flokki. (Fl. 16, 35 og 36). 
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Skrás. 1971, nr. 60. Skráningard. 1. marz 1971. 

T 513/1970. Tilkynnt 20. nóv. 1970, kl. 13.20. 

  

Interbank Card Association, iðjurekstur, 110 East 59th Street, New York, N.Y. 

10022, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 

Prentað mál, eyðublöð, útgáfur og tímarit til að nota í sambandi við starfsemi, 

er beinist að því að veita lán gegn úttektarkortum og til að koma í kring skiptum 

lánaréttinda milli banka og allar aðrar vörur í 16. flokki; lánveitingastarfsemi gegn 

úttektarkortum og ráðstafanir til að koma á skiptum lánaréttinda milli banka og öll 

önnur þjónusta í 36. flokki; og auglýsingaþjónusta í því sambandi og öll önnur 

    

þjónusta í 35. flokki. (F1. 16, 36 og 35). 

Skrás. 1971, nr. 61. Skráningard. 2. marz 1971. 

T 169/1970. Tilkynnt 15. apríl 1970, kl. 17.00. 

  

v 
elkes 

Elkes Biscuits Limited, Dove Valley Bakeries, The Hiath, Uttoexeter, Stafford- 

shire, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Kex (annað en kex fyrir dýr), súkkulaðikökur og súkkulaði-tekökur. (Fl. 30). 
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Skrás. 1971, nr. 62. Skráningard. 2. marz 1971. 

T 472/1970 Tilkynnt 26. okt. 1970, kl. 16.30. 

  

BÓKAFORLAGIÐ 
SAGA 

Bókaforlagið Saga hf., Reykjavík. 
Umboðsmaður: Haraldur J. Hamar, Stóragerði 27, Reykjavík. 
Allt í fl. 16 og 35, einkum bókaútgáfa, útgáfustarfsemi og skyldur atvinnurekstur, 

svo og auglýsinga- og útbreiðslustarfsemi í sama tilgangi. (F1. 16 og 35). 

Skrás. 1971, nr. 63. Skráningard. 2. marz 1971. 

T 475/1970. Tilkynnt 26. okt. 1970, kl. 10.34 
  

  

      

  

KYNNING HF
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Kynning hf., Laugavegi 18 A, Reykjavík. 

Umboðsmaður: Haraldur J. Hamar, Laugavegi 18 A, Reykjavík. 
Auglýsinga- og útbreiðslustarfsemi. Aðstoð vegna viðskiptastarfsemi. (F1. 35). 

  

Skrás. 1971, nr. 64. Skráningard. 2. marz 1971. 

T 476/1970. Tilkynnt 26. okt. 1970, kl. 13.15. 

  

Sinalco Aktiengesellschaft, verksmiðjurekendur og kaupmenn, Bahnhofstrasse 
3—4, 493, Detmold, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Ölkelduvatn og gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir, síróp og aðrar efnablöndur 

  

til framleiðslu drykkja í 32. flokki. (F1. 32). 

Skrás. 1971, nr. 65. Skráningard. 2. marz 1971. 

T 516/1970. Tilkynnt 27. nóv. 1970, kl. 11.58. 

  

The Fairey Company Limited, verksmiðjurekendur og kaupmenn, Cranford Lane, 
Heston, Middlesex, Englandi. 

Flugvélar og fylgihlutir til þeirra og flugvélahlutar, þar með taldir þeir, sem 
framleiddir eru úr kolefna, trefjastyrktu plasti og gler-trefjastyrktu plasti. (FI. 12). 

B 85
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Skrás. 1971. nr. 66. Skráningard. 17. marz 1971. 

T 115/1970. Tilkynnt 27. febrúar 1970, kl. 16.4%. 

  

Morinaga Milk Industry Co., Lid, iðjurekstur og verzlun, 1-No. 33, 5-chome, Shiba, 
Minato-ku, Tokyo, Japan. 

Umboðsmaður: Ragnar Ólafsson, hrl., Reykjavík. 

  

Mjólk og aðrar mjólkurbúsafurðir. (F1. 29). 

Skrás. 1971, nr. 67. Skráningard. 17. marz 1971. 

T 133/1970. Tilkynnt 16. marz 1970, kl. 10.00. 

LK—NES 

Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nordisk Elektricitets Selskab, iðjurekstur, Har- 

aldsgade 53, DK-2100, Kaupmannahöfn, Danmörku. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Rafmagnsvörur, þar með talin radiotæknileg áhöld og tæki, rafmagnslækninga- 

tæki, rafmagnstæki til loftræstingar, rafmagns-innlagningarefni til lýsingar, hitunar 
og suðu og rafmagnshitaplötur og hitaelement. 

Samkvæmt forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar, um vernd eignarétt- 
inda á sviði iðnaðar, nýtur merkið verndar hér á landi frá 18. september 1969. 

(F1. 9, 10 og 11). 

    

Skrás. 1971, nr. 68. Skráningard. 17. marz 1971. 

T 147/1970. Tilkynnt 25. marz 1970, kl. 10.30. 

YNGVES 

Y-Trawl A/S, netaframleiðendur, Industrivej, Hirtshals, Danmörku. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Net, þar á meðal botnvörpur í 22. flokki. 

Samkvæmt forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar, um vernd eigna- 
réttinda á sviði iðnaðar, nýtur merkið verndar hér á landi frá 9. október 1969. 

(Fl. 22). 
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Skrás. 1971, nr. 69. Skráningard. 17. marz 1971. 

T 197/1970. Tilkynnt 27. apríl 1970, kl. 9.15. 

PANASONIC 

Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., iðjurekstur, 1006, Oaza Kadoma, Kadoma- 

shi, Osaka Prefecture, Japan. 

Umboðsmaður Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Rafmagnsvélar, búnaður og tæki, fjarskiptavélar, búnaður og tæki, rafmagnsvélar, 

búnaður og tæki (utan véla fyrir læknaþjónustu, búnaðar og tækja); rafmagnsefni, 
hljóðritar utan rafmagnsgrammófóna) hljóðritaplötur, hlutir og fylgihlutir þessara 
vara; hljóðfæri, hlutir og fylgihlutir þessara vara; húsgögn, mottur, útbúnaður (fitt- 
ings), innanhúss skrautvörur (utan teikninga, málverka og höggmynda), utanhúss 
skrautvörur (sem ekki eru taldar með í öðrum, flokkum), minjabikarar, helgisiða- 
tæki; leikföng, brúður, skemmtitæki, íþróttavörur, fiskveiðabúnaður, búnaður til 

uppfærslu sýninga, hlutir og fylgihlutir þessara vara. (Fl. 7, 9, 15, 16, 20 og 28). 

  

Skrás. 1971, nr. 70. Skráningard. 17. marz 1971. 

T 270/1970. Tilkynnt 29. júní 1970, kl. 15.00. 

FUJIPAN 
Fuji Photo Film Co. Ltd., iðjurekstur og verzlun, No. 210, Nakanuma, Minami, 

Ashigara-Machi, Ashigara-Kamigun, Kanagawa, Japan. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavik. 

  

Vélar og tæki til ljósmyndunar og kvikmyndatöku. (F1. 9}. 

Skrás. 1971, nr. 71. Skráningard. 17. marz 1971. 

T 271/1970. Tilkynnt 29. júní 1970,, kl. 15.00. 

FUJINON 
Fuji Photo Film Co. Ltd., iðjurekstur og verzlun, No. 210, Nakanuma, Minami, 

Ashigara-Machi, Ashigara-Kamigun, Kanagawa, Japan. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Ljósmynda- og sjónlinsur og önnur sjónáhöld og -tæki í 9. flokki. (F1. 9). 
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Skrás. 1971, nr. 72. Skráningard. 17. marz 1971. 

T 274/1970. Tilkynnt 29. júní 1970,, kl. 15.00. 

Fuji Photo Film Co. Ltd., iðjurekstur og verzlun, No. 210, Nakanuma, Minami, 
Ashigara-Machi, Ashigara-Kamigun, Kanagawa, Japan. 

Umboðsmaður: $. Sigurjónsson, hrl, Reykjavík. 

  

Litframleiðandi filmur. (F1. 1). 

Skrás. 1971, nr. 73. Skráningard. 17. marz 1971. 

T 332/1970. Tilkynnt 19. ágúst 1970, kl. 14.40. 

  

Mitsubishi Rayon Co., Ltd., iðjurekstur og verzlun, 8, Kyobashi 2-Chome, Chuo- 
ku, Tokyo, Japan. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Ósnúið silki, baðmull, óunnar trefjar, hampur, fjaðrir og dúnn ásamt hálfunn- 

um vörum framleiddum úr því; garn og þræðir og margvíslegar tegundir þráða; vefn- 
aðarvörur, prjónaðar, fléttaðar og snúnar vörur úr garni, sem ekki tilheyra öðrum 
flokki, vasaklútar, rúmfatnaður og herbergjaskreytingar, sem ekki eru í öðrum 
flokki, í 24. flokki; fatnaður í 25. flokki; blúndur, teygðar vörur, útsaumur, hnappar 
og prjónar til persónulegs skrauts í 26. flokki. (Fl. 22, 23, 24, 25 og 26). 
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Skrás. 1971, nr. 74. Skráningard. 17. marz 1971. 

T 358/1970. Tilkynnt 24. ágúst 1970, kl. 14.30. 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
Rothmans of Pall Mall Limited, iðjurekstur og verzlun, Weinbergstrasse 79,, 

Zúrich 8035, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 30. flokki. (F1. 30). 

Skrás. 1971, nr. 75. Skráningard. 17. marz 1971. 

T 434/1970. Tilkynnt 5. október 1970, kl. 14.05. 

  

D 

  

  

Alfred Dunhill Limited, iðjurekstur og verzlun, 30 Duke Street, St. James's 

London, S. W. 1., Englandi.
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Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Tóbak, hvort heldur unnið eða óunnið, reykingamannavörur í 34. alþjóðaflokki 

og eldspýtur. 

  

Merkið óskast skráð í rauðum, hvítum, gylltum og svörtum lit. (F1. 34). 

Skrás. 1971, nr. 76. Skráningard. 17. marz 1971. 

T 439/1970. Tilkynnt 6. október 1970, kl. 14.30. 

ROYAL SECRET 

General Chemicals and Cosmetics Limited, verzlun, Sasoon House, P. O. Box 123, 
Shirley Street, Nassau, Bahama Islands. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Ilmvörur (þ. á m. hreinlætisvörur, efnablöndur fyrir tennur og hár, ilmsápur, 

    

svitalyktareyðir og efni til að eyða slæmri lykt). (Fl. 3, 6). 

Skrás. 1971, nr. 77. Skráningard. 17. marz 1971. 

T 458/1970. Tilkynnt 20. október 1970, kl. 14.30. 

DALKON SHIELD 

A. H. Robins Company, Ine., iðjurekstur, 1407 Cummings Drive, Richmond, 
Virginia 23220, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand, polit., Reykjavík. 

    

Lyf til getnaðarvarna. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 78. Skráningard. 17. marz 1971. 

T 471/1970. Tilkynnt 23. október 1970, kl. 15.00. 

THOMY 

Thomi Franck AG, hlutafélag, Horburgstrasse 105, Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Allar vörur í 5., 29. og 30. flokki. (FI. 5, 29 og 30). 
    

Skrás. 1971, nr. 79. Skráningard. 17. marz 1971. 

T 473/1970. Tilkynnt 23. október 1970, kl. 16.35. 

KANEBO 

Kanegafuchi Boseki Kabushiki Kaisha, iðjurekstur og verzlun, 3-26, 3-chome, 
Tsutsumi-dori, Sumida-ku, Tokyo, Japan. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Vefnaðarvörur úr silki, baðmull, ull, hampi, gervisilki, gervitrefjum, nylon, 

vinylon, acetat, einkum blönduðum vefnaðarvörum í 24. flokki, fatnað og handklæði 
í 25. flokki. (Fl. 24. og 25). 
 



663 Nr. 267. 

  
  

Skrás. 1971, nr. 80. Skráningard. 17. marz 1971. 

T 92/1970. NN Tilkynnt 11. febrúar 1970, kl. 11.40. 

  

Hj arta- 

Smjörlíki hf., framleiðslu- og dreifingarfyrirtæki, Þverholti 19, Reykjavík. 
Merkið er skrásett fyrir borðsmjörlíki, bakarasmjörlíki, bökunarsmjörliki, 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. 1971, nr. 81. Skráningard. 17. marz 1971. 

T 272/1970. Tilkynnt 29. júní 1970,, kl. 15.00. 

FUJICA 
Fuji Photo Film Co. Ltd., iðjurekstur og verzlun, No. 210, Nakanuma, Minami, 

Ashigara-Machi, Ashigara-Kamigun, Kanagawa, Japan. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

  

Ljósmyndunar- og kvikmyndatæki, kíkjar, ljósmynda- og sjónlinsur. (FI. 9). 

Skrás. 1971, nr. 82. Skráningard. 13. apríl 1971. 

T 520/1970. Tilkynnt 1. desember 1970, kl. 13.14. 

DEPTAVAC-HVT 

Merck £ Co., Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, U.S.A. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, hdl., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. fl. (F1. 5). 
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Skrás. 1971, nr. 83. Skráningard. 13. apríl 1971. 

T 521/1970. Tilkynnt 1. desember 1970, kl. 14.00. 

WEATHERWISE 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Fack, S-126 11 Stockholm, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Johann Rönning hf., Reykjavík. 
Sjálfvirk tæki í vatnsþéttum búnaði. (F1. 9) 

Skrás. 1971, nr. 84. Skráningard. 13. apríl 1971. 

T 537/1970. Tilkynnt 17. desember 1970, kl. 10.55. 

SHELL 

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED, Shell Centre, 
London, S.E.1., Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand polit., Reykjavík. 
Óunnir og að nokkru leyti unnir, ódýrir málmar og blöndur úr þeim; akkeri, 

steðjar, bjöllur, völsuð og steypt byggingarefni, járnbrautarteinar og annað efni úr 
járni til járnbrautalagninga; keðjur (þó ekki drifkeðjur í ökutæki); leiðslukaðlar 
(kabler) og málmþráður, (sem ekki eru til rafmagnsnota); járnsmíðahlutir; málm- 
pípur; peningaskápar og peningakassar; stálkúlur; skeifur; naglar og skrúfur, aðrir 
hlutir úr ódýrum málmum, sem ekki teljast til annarra flokka; málmur (óunninn). 

Vélar og vinnustofuvélar; hreyflar (þó ekki í ökutæki); tengi (koblingar) og 
drifreimar (þó ekki í ökutæki); stór landbúnaðaráhöld; útungunarvélar. 

Handverkfæri og -áhöld; hnifasmíðavörur, gafflar og skeiðar; högs- og lagvopn. 
Góðmálmar og málmblöndur úr þeim ásamt vörum úr góðmálmum eða vörur 

með húð úr góðmálmum ( þó ekki hnífasmíðavörur, gafflar og skeiðar)) gullsmíða- 
og gimsteinavörur, eðalsteinar; úr, klukkur og önnur áhöld til tímamælingar. 

(Fl. 6, 7, 8 og 14). 

Skrás. 1971, nr. 85. Skráningard. 13. apríl 1971. 

T 538/1970. Tilkynnt 17. desember 1970, kl. 10.55. 

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED, Shell Centre, 
London, S.E.1., Englandi.
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Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand polit., Reykjavík. 
Óunnir og að nokkru leyti unnir, ódýrir málmar og blöndur úr þeim; akkeri, 

steðjar, bjöllur, völsuð og steypt byggingarefni, járnbrautarteinar og annað efni úr 
járni til járnbrautalagninga; keðjur (þó ekki drifkeðjur í ökutæki); leiðslukaðlar 
(kabler) og málmþráður, (sem ekki eru til rafmagnsnota); járnsmiðahlutir; málm- 
pípur; peningaskápar og peningakassar; stálkúlur; skeifur; naglar og skrúfur, aðrir 
hlutir úr ódýrum málmum, sem ekki teljast til annarra flokka; málmur (óunninn). 

Vélar og vinnustofuvélar; hreyflar (þó ekki í ökutæki); tengi (koblingar) og 

drifreimar (þó ekki í ökutæki); stór landbúnaðaráhöld; útungunarvélar. 

Handverkfæri og -áhöld; hnifasmíðavörur, gafflar og skeiðar; högs- og lagvopn. 
Góðmálmar og málmblöndur úr þeim ásamt vörum úr góðmálmum eða vörur 

með húð úr góðmálmum (þó ekki hnifasmíðavörur, gafflar og skeiðar); gullsmíða- 
og gimsteinavörur, eðalsteinar; úr, klukkur og önnur áhöld til tímamælingar. 

(Fl. 6, 7, 8 og 14). 

Skrás. 1971, nr. 86. Skráningard. 13. apríl 1971. 

T 539/1970. Tilkynnt 17. desember 1970, kl. 10.55. 

IN 

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED, Shell Centre, 
London, S.E.1., Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand polit., Reykjavík. 
Óunnir og að nokkru leyti unnir, ódýrir málmar og blöndur úr þeim; akkeri, 

steðjar, bjöllur, völsuð og steypt byggingarefni, járnbrautarteinar og annað efni úr 
járni til járnbrautalagninga; keðjur (þó ekki drifkeðjur í ökutæki); leiðslukaðlar 

(kabler) og málmþráður, (sem ekki eru til rafmagnsnota); járnsmíðahlutir; málm- 
pípur; peningaskápar og peningakassar; stálkúlur; skeifur; naglar og skrúfur, aðrir 
hlutir úr ódýrum málmum, sem ekki teljast til annarra flokka; málmur (óunninn). 

Vélar og vinnustofuvélar; hreyflar (þó ekki í ökutæki); tengi (koblingar) og 
drifreimar (þó ekki í ökutæki); stór landbúnaðaráhöld; útungunarvélar. 

Handverkfæri og -áhöld; hnífasmiðavörur, gafflar og skeiðar; högg- og lagvopn. 
Góðmálmar og málmblöndur úr þeim ásamt vörum úr góðmálmum eða vörur 

með húð úr góðmálmum (þó ekki hnifasmíðavörur, gafflar og skeiðar); gullsmíða- 
og gimsteinavörur, eðalsteinar; úr, klukkur og önnur áhöld til tímamælingar. 

(F1. 6, 7, 8 og 14). fr 
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Skrás. 1971, nr. 87. Skráningard. 13. apríl 1971. 

T 540/1970. Tilkynnt 18. desember 1970, kl. 11.27. 

BREATHLESS 

A.H.ROBINS COMPANY, INCORPORATED, 1407 Cummings Drive, Richmond, 

Virginia 23220, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Munnskolunarvatn og munnhressingarvatn. (Fl. 5). 

Skrás. 1971, nr. 88. Skráningard. 13. apríl 1971. 

T 436/1970. Tilkynnt 5. október 1970, kl. 14.00. 

AMBASA 

The Coca-Cola Company, iðjurekstur og verzlun, 310, North Avenue, N. W., 
Atlanta, Georgia 30313, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Óáfengir drykkir með sítrónubragði. (F1. 32). 

Skrás. 1971, nr. 89. Skráningard. 13. apríl 1971. 

T 490/1970. Tilkynnt 30. október 1970, kl. 16.35. 

d 

Luisa Spagnoli S.p.A., Perugia, Ítalíu. 
Umboðsmaður: Magnús Thorlacius, hrl., Hafnarstræti 19, Reykjavík. 
Garn, tvinni, vefnaður, brekán, rúmábreiður, prjónuð undirföt og prjónaður 

fatnaður fyrir kvenfólk, karlmenn og börn, fatnaðarvörur. (F1. 23, 24 og 25).



Skrás. 1971, nr. 90. Skráningard. 13. apríl 1971. 

T 519/1970. Tilkynnt 1. desember 1970, kl. 9.00. 

  

        

Matkaup hf., heildverzlun, Vatnagörðum 6, Reykjavík. 
Auglýsinga- og útbreiðslustarfsemi. Aðstoð vegna viðskiptastarfsemi. 
Merkið er skráð í Htum. (F1. 35).
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Skrás. 1971, nr. 91. Skráningard. 13. apríl 1971. 

T 525/1970. Tilkynnt 7. desember 1970, kl. 14.17. 

  

Síldarvinnslan hf., Fiskvinnslustöð SÚN, Neskaupstað. 
Sjávarafurðir. (F1. 29). 

Skrás. 1971, nr. 92. Skráningard. 13. apríl 1971. 

T 526/1970. Tilkynnt 8. desember 1970, kl. 9.30. 

VISE-GRIP 

Petersen Manufacturing Co., Inc., DeWitt, Nebraska 68341, U.S.A. 

Umboðsmaður: Kristinn Gunnarsson, hrl., Reykjavík. 

Verkfæri, þ.á.m. lykla, tangir og þvingur. Þvingur með egg og án. Lykla með 

  

virklippum og þvingum og verkfæri til að beygja málmþynnur. (Fl. 8). 

Skrás. 1971, nr. 93. Skráningard. 13. apríl 1971. 

T 532/1970. Tilkynnt 14. desember 1970, kl. 10.05. 

NESCO 
GÆÐI - ÞJÓNUSTA 
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NESCO Hf. Laugavegi 10, Reykjavík. 
Sjónvarpstæki, útvarpstæki, plötuspilarar, hátalarar, magnarar, segulbandstæki 

og öll önnur skyld tæki og aukahlutir. Viðhalds- og viðgerðarstarfsemi, hvað varðar 
nefndan varning. (Fl. 9, 37). 

Skráningard. 13. apríl 1971. Skrás. 1971, nr. 94. 

Tilkynnt 16. desember 1970, kl. 14.37. T 536/1970. 

  

TRIMM 

Íþróttasamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni, Laugardal, Reykjavík. 
Auglýsinga- og útbreiðslustarfsemi. Merkið, ásamt nafninu TRIMM, notist 

eingöngu af Íþróttasambandi Íslands þegar um er að ræða kynningar- og/eða út- 
breiðslustarfsemi á vegum sambandsins fyrir almenningsíþróttum. (Ekki keppnis- 
íþróttum). (F1. 35). 
  

Skráningard. 7. maí 1971. Skrás. 1971, nr. 95. 

Tilkynnt 26. júní 1969, kl. 11.30. T 167/1969. 

  

GAF CORPORATION, iðjurekstur og verzlun, 140 West 51st Street, New York, 
N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsm. vörum. Páll Pálmason. lögfr. Reykjavík.
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Lifrænar og ólífrænar efnablöndur og framleiðsla til afnota í iðnaði og fyrir 
neytendur — þ. e. efni, sem taka í sig ultrafjólubláa geisla, efni til að skýra og 
skyggja sjón, efni, sem áhrif hafa á yfirborð, efni til að framkalla raka, upplausnar- 
efni, dreifingarefni, þykkingarefni, hleypiefni, sútunarefni, dreifaefni (suspension), 
styrkjandi efni, varnarefni, froðumyndandi efni, aftrandi efni og stýringarefni, 
gegnumfærsluefni, vaxtarefni, skýringarefni, fjarlægingarefni, efni, sem virka gegn 
ryki, andjafnvægisefni, frostvarnarefni og upplausnir, afísunarefni, loftrakaefni, 
þurrkunarefni, minnkunarefni, sýringarefni, efni til að afmá liti, sótthreinsunar- 
efni, bleikingarefni, litableikingarefni, krumpvarnarefni, mölvarnarefni, rakabletta- 

efni, eldvarnarefni, vatnsþéttiefni, vatnshrindiefni, vatnsmýktarefni, efni til að mykja 
vefnaðarvörur, sýringarefni, pottöskuefni, hvatar, efni til að flýta andverkun og 
efnabreytingum, andsýringarefni, afsýringarefni, efni til að brjóta upplausn, efni til 
að mynda þræði og þynnur og hjálparefni við spuna, húðunar- og gegnvætingarefni, 
gljákvoða, þynnir, þykkingarefni, límlaus bindiefni, fyllir, varnarsterkja, gölvunar- 
efni og hjálparefni, vefnaðarsmurningsefni, íblendi, sem notað er í framleiðslu olíu, 
benzins og smurningsefna, stýringarvökvi, efni, sem taka í sig gas og sýna að 
gas er til staðar, hreinlætisefni, eitureyðandi efni, upplausnarefni, þynningarefni, 
sótthreinsunarefni, sveppaeyðandi efni, gerlaeyðandi efni, skordýraeitur, örgresis- 
efni, aflaufgunarefni, efni, sem sótthreinsar með reyk, ormaeyðandi efni, plöntulyf 
og útrýmingarefni, gsúmmílímefni, málm-chelate, málm-carbonyl, efni til að koma í 

veg fyrir ryð- og hreisturmyndun, sjálflýsandi efni, litir og Htaefni, litfestuefni, lit- 
brigðaefni, pigmentlitir, þverbindandi efni, milliefni sérstaklega fyrir landbúnaðar- 
efni; litir, plastefni og efni, sem hafa áhrif á yfirborð, efni til að meðhöndla vefn- 
aðarvöru, leður, húðir, pappir og önnur trefjakennd efni, festiefni fyrir litun og prent 
og hjálparefni, olíu- og vaxupplausnir, polymerefni og efni, sem hefur áhrif á yfir- 
borð og er uppleysanlegt í vatni og/eða olíu og sem notað er sem íblendi við olíu- 
borun og efni, efnagreinar (reagent) og hjálparefni til afnota við ljósmynda- og 
endurritagerð, þvottaefni, skúringarefni og hreinsiefni, blýants- og blekstrokleður, 
blettahreinsir og hreinsiefni í fljótandi formi, föstu formi agna og mótuðu til afnota 
við heimilisstörf og í iðnaði, smurningsefni og olíur; íblendi í olíu, benzin og smurn- 

ingsefni, kæliolíur, skurðolíur, slípiolíur og efni til að taka lögun af hlutum. Efni og 
efnablöndur, málmduft, blekefni, sérstaklega ritvélabönd, kalkipappir og kalkiblöð 
til að millifæra með, ljósmyndaafrit, stækkanir, myndir, gegnsæjar myndir og skugga- 
myndir; uppsettar myndir; mynda- og filmukort; verzlunarrit, sérstakl. verzl.myndarit. 
tímarit, útg. myndalistar, bæklingar og bleðlingar; framkallaðar ljósmynda- og kvik- 
myndafilmur og litfilmur; framkallaður kopíu- og ljósmyndapappir og litpappir: 
og unnar diazo-litmyndir og -kopíur, límefni og bindiefni, sem eru uppleysanleg í 
vatni og upplausnarefni og andverkandi, í fljótandi formi, deigformi og föstu formi 
agna, viðarkvoða, polymerefni og plast úr náttúrunni og tilbúið uppleysanlegt og 
óuppleysanlegt í vatni í kvoðuformi, upplausn og öðrum fljótandi formum, í föst- 
um formum fjölda agna og í plötu-, filmu-, stanga-, röra-, þráða- og annars laga 
föstum formum, efni, efnasambönd og efnablöndur, sérkstaklega til að nota í stað 

blóðplasma eða sem fylliefni blóðplasma, og til að nota sem fylliefni, þynni, 
hjálparefni, sem breytir eiginleikum aðalefnisins, varnar-koloid, eitureyðandi efni, 

himnumyndandi efni, eða vatnskennt dreifaefni (suspension) í lækningalyfjum og 
efnasambönd í upplausnarformi, dufti, töflum; hylkjum og ámóta til útvortis 
(staðbundinna) nota, inntöku og afnota utan við innyfli eða innvortis á annan hátt, 
málning, lökk og önnur varnarefni, sér í lagi asfaltmálning; asfalt, sýru- og kol- 
tjöruundirmálning, og málningarþynnir; gólfálög, sem hrökkva í samt lag aftur, sér 
í lagi sveigjanleg og hörð yfirborðsefni á veggi, gólf og borð, plastasfalt flögur
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og vinylasbest flögur; efni í byggingar, þök og hliðar og hljóð- og hitaeinangrandi 

efni úr asfalti, asbesti, asbestsementi, gipsi, plasti eða samsetningum þeirra efna, 
eftirgerðarefni (endurritunarefni), sérstaklega bókfell og tau til að rekja eftir og 
plötuefni til að rekja eftir með matt og hálfgegnsætt yfirborð; gegnsætt plötuefni 
notað til að búa til hálfgegnsæ frumrit fyrir gegnsæja hluti; hálfgegnsær vélritunar-, 
skrif-, prent-, bond-pappir; uppsetningarefni fyrir ljósmyndir, skuggamyndir og 
gegnsæjar myndir; ljósmyndaalbúm, ljósmyndavélar, hlutar og fylgihlutir fyrir 
þær; ljósmyndasýningarvélar, hlutar og fylgihlutir fyrir þær; sýningartjöld, sjón- 

pípur, myndsjár og höld fyrir gegnsæjar myndir; ljósnæm ljósmynda- og kvik- 
myndafilma og litfilma; ljósnæmur kopíu- og ljósmyndapappír og litapappir; ljós- 
myndapappir, sem gerður hefur verið næmur með rafmagni; ljósmynda-, ljósmynda- 
kopíu- og framköllunartæki; rafmagnsljósmyndavélar og vélar til að kopiera ljós- 
myndir, kopíu- og framköllunarvélar, hlutar og fylgihlutir fyrir þær til að kopiera 

og framkalla diazo litmynda- og ljósnæmt ljósritaefni, ljósnæmur diazo litmynda- 

    

pappir, tau og filmur. (F1.1,2,3, 4,5,6, 9, 16, 19, 27). 

Skrás. 1971, nr. 96. Skráningard. 7. maí 1971. 

T 541/1970. Tilkynnt 18. desember 1970, kl. 11.55. 

NYLOPRINT 

Badische Anilin- £ Soda-Fabrik AG., Verksmiðjurekendur og kaupmenn, 6700 
Ludwigshafen, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, Óðingötu 4, Reykjavík. 

  

Myndamót, gerviefnaplötur til framleiðslu á myndamótum. (FI. 16 og 17). 

Skrás. 1971, nr. 97. Skráningard. 7. maí 1971. 

T 542/1970. Tilkynnt 21. desember 1970, kl. 15.00. 

STERILDASCO 

SANDOZ LTD., Verksmiðjurekendur og kaupmenn, CH-4002 Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Sáraumbúðir, sáraplástrar og aðrir plástrar og gúmmíhlutir, tæki fyrir rann- 

sóknarstofur, áhöld og tæki til lækninga, skurðlækninga, tannlækninga og dýralækn- 
inga, rafmagns- og rafeindatæki og áhöld til lækninga og skurðlækninga, alls konar 
gervilimir, sérstök húsgögn til notkunar á sjúkrahúsum og af læknum, skurðlækn- 
um og tannlæknum. (Fl. 5, 9, 10 og 20).
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Skrás. 1971, nr. 98. Skráningard. 7. maí 1971. 

T 543/1970. Tilkynnt 21. desember 1970, kl. 15.00. 

Qasco 

SANDOZ LTD., Verksmiðjurekendur og kaupmenn, CH-4002 Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Sigurjónsson á Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Sáraumbúðir, sáraplástrar og aðrir plástrar og gúmmíhlutir, tæki fyrir rann- 

sóknarstofur, áhöld og tæki til lækninga, skurðlækninga, tannlækninga og dýralækn- 
inga, rafmagns- og rafeindatæki og áhöld til lækninga og skurðlækninga, alls konar 
gervilimir, sérstök húsgögn til notkunar á sjúkrahúsum og af læknum, skurðlækn- 

  

um og tannlæknum. (F1. $, 9, 10 og 20). 

Skrás. 1971, nr. 99. Skráningard. 7. maí 1971. 

T 544/1970. Tilkynnt 21. desember 1970, kl. 15.00. 

DASCO 

SANDOZ LTD., Verksmiðjurekendur og kaupmenn, CH-4002 Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Sigurjónsson á Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Sáraumbúðir, sáraplástrar og aðrir plástrar og gúmmíhlutir, tæki fyrir rann- 
sóknarstofur, áhöld og tæki til lækninga, skurðlækninga, tannlækninga og dýralækn- 
inga, rafmagns- og rafeindatæki og áhöld til lækninga og skurðlækninga, alls konar 
gervilimir, sérstök húsgögn til notkunar á sjúkrahúsum og af læknum, skurðlækn- 
um og tannlæknum. (Fl. 5, 9, 10 og 20). 

Skrás. 1971, nr. 100. Skráningard. 7. maí 1971. 

T 545/1970. MN Tilkynnt 21. desember 1970, kl. 15.00. 

steril- SD dasco- 

SANDOZ LTD., Verksmiðjurekendur og kaupmenn, CH-4002 Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Sáraumbúðir, sáraplástrar og aðrir plástrar og gúmmíhlutir, tæki fyrir rann- 

sóknarstofur, áhöld og tæki til lækninga, skurðlækninga, tannlækninga og dýralækn- 
inga, rafmagns- og rafeindatæki og áhöld til lækninga og skurðlækninga, alls konar 
gervilimir, sérstök húsgögn til notkunar á sjúkrahúsum og af læknum, skurðlækn- 
um og tannlæknum. (F1. 5, 9, 10 og 20). 
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Skrás. 1971, nr. 101. Skráningard. 7. maí 1971. 

T 547/1970. Tilkynnt 22. desember 1970, kl. 14.00. 

  

General Chemicals and Cosmetics Limited Sasoon House, P.O. Box 123, Shirley 
Street, Nassau, Bahama Islands. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
IImvörur, hreinlætisvörur, sem ekki eru til lækninga, snyrtivörur, efnablöndur 

til tannhirðinga, háreyðingarefni, hreinlætistæki, sem ekki falla undir aðra flokka, 
hárþvottaefni, sápur og essential-olíur (Fl. 3). 

Skrás. 1971, nr. 102. Skráningard. 7. maí 1971. 

T 548/1970. Tilkynnt 22. desember 1970, kl. 14.00. 

og 

TUVARA 

General Chemicals and Cosmetics Limited Sasoon House, P.O. Box 123, Shirley 
Street, Nassau, Bahama Íslands. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Ilmvörur, hreinlætisvörur, sem ekki eru til lækninga, snyrtivörur, efnablöndur 

til tannhirðinga, háreyðingarefni, hreinlætistæki, sem ekki falla undir aðra flokka, 
hárþvottaefni, sápur og essential-olíur (Fl. 3). 

B87
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Skrás. 1971, nr. 108. Skráningard. 7. maí 1971. 

T 549/1970. Tilkynnt 22. desember 1970, kl. 14.35. 

  

Blóm £ Ávextir, Hafnarstræti 3, Reykjavík. 
Umboðsmaður: Auglýsingastofan Argus S/F, Laugavegi 3, Reykjavík. (F1. 35). 

Skrás. 1971, nr. 104. Skráningard. 7. maí 1971. 

T 551/1970. Tilkynnt 23. desember 1970, kl. 14.00. 

KNUCKLEDUSTER 

O'Keefe Brewing Company Limited, iðjurekstur og verzlun, 79 St. Clair Avenue 
East, Toronto 7, Ontario, Canada. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, hdl., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Áfenga ölgerðardrykki, sem sé öl, bjór, lager-öl, porter-öl og dökkt öl (stout). 

(F1. 32). 
  

Skrás. 1971, nr. 105. Skráningard. 7. maí 1971. 

T 562/1970. Tilkynnt 23. desember 1970, kl. 16.27. 

(0 |} 
  

  

OGDENS 

S' BRUNO 

  

British-American Tobacco Company Limited, Westminster House, 7, Millbank, 
London, SW. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Unnið og óunnið tóbak. 
Réttur áskilinn að nota merkið í öllum stærðum, litum og gerðum. (Fl. 34). 
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Skrás. 1971, nr. 106. Skráningard. 7. maí 1971. 

T 554/1970. Tilkynnt 29. desember 1970, kl. 13.56. 

DALMADORM 
F. Hoffmann-La Roche á Co., Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 

124—.184, Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

Kemiskar afurðir í þágu vísinda, efnasamsetningar til að varðveita matvæli 

óskemmd, sápur, ilmvörur, eterolíur, fegrunarmeðul, hárvötn, lyf, dýralækninga- 

lyf og heilsuverndarlyf, barna- og sjúkrafæðu, plástra, efni í sáraumbúðir, sótt- 

  

hreinsunarlyf, efnasambönd til að eyða illgresi og meindýrum. (Fl. 1,3 og5). 

Skrás. 1971, nr. 107. Skráningard. 7. maí 1971. 

T 555/1970. Tilkynnt 31. desember 1970, kl. 10.55. 

JACOB'S 

  

Associated Biscuits Limited, also trading as Huntley £ Palmers, and as W. £ R. 

Jacob £ Co. (Liverpool) and as Peek, Frean £ Co., 119, King's Road, Reading, Eng- 

landi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Kex (annað en kex handa dýrum), kökur, skorpukökur (pies), búðinga, sæta- 

brauð, smákökur (shortbread), hrökkbrauð, kornrétti og kornmeti, sætindi, sem ekki 

  
eru ætluð til lækninga. (Fl. 30). 

Skrás. 1971. nr. 108. Skráningard. 7. maí 1971. 

T 556/1970. Tilkynnt 31. desember 1970, kl. 10.55. 

Huntley 
Ki 

  

Associated Biscuits Limited, also trading as Huntley £ Palmers, and as W. £ R. 

Jacob á Co. (Liverpool) and as Peek, Frean £ Co., 119, King's Road, Reading, Eng- 

landi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Kex (annað en kex handa dýrum), kökur, skorpukökur (pies), búðinga, sæta- 

brauð, smákökur (shortbread), hrökkbrauð, kornrétti og kornmeti, sætindi, sem ekki 

eru ætluð til lækninga. (F1. 30). 
 



Nr. 267. 676 

  

Skrás. 1971, nr. 109. Skráningard. 7. maí 1971. 
T 558/1970. Tilkynnt 31. desember 1970, kl. 10.55. 

PYOPROCIL 

Beecham Group Limited, Beecham House, Great West Road, Brentford, Middle- 
sex, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Lyf og lyfjablöndur til nota fyrir menn og dýr. 
(Réttur er áskilinn til að nota vörumerkið í öllum litum, stærðum og gerðum). 

(Fl. 5). 

Skrás. 1971, nr. 110. Skráningard. 7. maí 1971. 

T 219/1970. Tilkynnt 21. maí 1970, kl. 13.25. 

    
The Carling Breweries Limited, iðjurekstur og verzlun, 155 King Street South, 

Waterloo, Ontario, Canada. 
Uumboðsmaður: Pál Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Áfenga drykki, sem sé öl, lager-öl, bjór, porter-öl og dökkt öl. (Fl. 32, 33). 
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Skrás. 1971, nr. 111. Skráningard. 7. maí 1971. 

T 282/1970. Tilkynnt 7. júlí 1970, kl. 9.55. 

SUMITOMO 

Sumitomo Metal Industries Ltd., 15. 5-chome Kitahama, Higashi-ku, Osaka, 

Japan. 

Umboðsm. vörum. Árni Björnsson, cand. polit, Reykjavík. 
Ökutæki, skip og önnur flutningatæki og áhöld og tæki til þeirra. (F1. 12). 

Skrás. 1971, nr. 112. Skráningard. 7. maí 1971. 

T 534/1970. Tilkynnt 15. desember 1970, kl. 15.09. 

DECCA 

Decca Limited, 9. Albert Embankment, London, Englandi. 
Umboðsm. vörum. S. Sigurjónsson, hrl. Reykjavík. 
Áður uppteknar hljómplötur, segulbönd, vír eða filmutæki, sem innihalda hljóð- 

og/eða sjónupptöku, og vélar og tæki til þess að endurframleiða slíkar upptökur. 
Samkv. forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar um vernd eignaréttinda 

  

á sviði iðnaðar, nýtur merkið verndar hér á landi frá 28. ágúst 1970. (F1. 9). 

Skrás. 1971, nr. 113. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 1/1971. Tilkynnt 8. janúar 1971, kl. 11.40. 

N'5 

CHANEL, 136, Avenue de Neuilly, Neuilly-sur-Seine, Frakklandi. 
Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson í firmanu Sigurjónsson g£ Þór, Óðins- 

götu 4, Reykjavík. 

Kjarnar (ilmvötn), ilmblandað snyrtivatn, Kölnarvatn, ilmvötn, púður, bað- 
púður, talkum, sólvarnarblöndur, sápur og baðolíur. (F1. 3).
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Skrás. 1971, nr. 114. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 2/1971. Tilkynnt 8. janúar 1971, kl. 11.40. 

CHANEL 

CHANEL, 136, Avenue de Nenilly, Neuilly-sur-Seine, Frakklandi. 
Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðins- 

götu 4, Reykjavík. 
Ilmvörur, sápur og fegrunarvörur, andlitsfarða, hreinlætistæki (F1. 3 og 21). 

Skrás. 1971, nr. 115. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 6/1971. Tilkynnt 12. janúar 1971, kl. 13.27. 

GLUTRIM 
F. Hoffmann-La Roche £ Co., Aktiengesellschaft, Grenzacherstrasse 124—184, 

Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Lyf, dýralækningalyf og heilsuverndarlyf, barna- og sjúkrafæðu; plástra, efni í 

sjúkraumbúðir; sótthreinsunarefni; efnasambönd til að eyða illgresi og meindýrum. 

    

(F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 116. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 10/1971. Tilkynnt 13. janúar 1971, kl. 15.15. 

Syndron 
Gini International Limited, 2201 Main Street, Evanston, Illinois, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur í 32. flokki. (F1. 32). 
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Skrás. 1971, nr. 117. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 11/1971. Tilkynnt 14. janúar 1971, kl. 10.00. 

  

Lambert á Butler     

  

  

British-American Tobacco Company Limited, Westminster House, 7, Millbank, 
London S.W. England. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Unnið og óunnið tóbak. Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum og 

  

stærðum. (Fl. 34). 

Skrás. 1971, nr. 118. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 12/1971. Tilkynnt 14. janúar 1971, kl. 10.23. 

TOILAX 

Ercopharm A/S, Skelstedet 13—15, Vedbæk, Danmark. 

Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 
4, Reykjavík. 

Efnablöndur til nota sem meðul. (Fl. 5). 
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Skrás. 1971, nr. 119. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 13/1971. Tilkynnt 15. janúar 1971, kl. 11.20. 

H 
      

Hf. Ölgerðin Egill Skallagrímsson, Þverholti 20, Reykjavík. (F1. 32). 

Skrás. 1971, nr. 120. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 14/1971. Tilkynnt 15. janúar 1971, kl. 11.25. 

ZADETIN 

Sandoz LTD, Lichtstrasse 35, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Örn Þór, í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

      

Lyfjavörur í 5. fl. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 121. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 15/1971. Tilkynnt 15. janúar 1971, kl. 11.25. 

ZASTEN 

Sandoz LTD, Lichtstrasse 35, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Örn Þór, í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Lyfjavörur í 5. fl. (F1. 5). 
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Skrás. 1971, nr. 122. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 16/1971. Tilkynnt 15. janúar 1971, kl. 11.25. 

ZADITIN 

Sandoz LTD., Lichtstrasse 35, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Örn Þór, í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  
  

  

  
  

Lyfjavörur í 5. fl. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 128. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 17/1971. Tilkynnt 15. janúar 1971, kl. 15.30. 

VIVA 

Canada Dry Corporation, 100, Park Avenue, City of New York, N.Y., Banda- 

ríkjunum. 
Umboðsmaður: Ragnar Jónsson, hrl., Hverfisgötu 14, Reykjavik. 
Óáfengir drykkir. (F1. 39). 

Skrás. 1971, nr. 124. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 18/1971. Tilkynnt 15. janúar 1971, kl. 15.30. 

BRAVO 

Canada Dry Corporation, 100, Park Avenue, City of New York, N.Y., Banda- 
ríkjunum. 

Umboðsmaður: Ragnar Jónsson, hrl., Hverfisgötu 14, Reykjavík. 
Óáfengir drykkir. (FI. 32). 

Skrás. 1971, nr. 125. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 19/1971. Tilkynnt 18. janúar 1971, kl. 13.14. 

GLAD 

Union Carbide Corporation, 270 Park Avenue, New York, Bandaríkin. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Plastpokar og umbúðaplast. 
Drykkjarrör úr plasti. (F1. 16. 20). 
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Skrás. 1971, nr. 126. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 21/1971. Tilkynnt 20. janúar 1971, kl. 11.40. 

GLUTRID 
F. Hoffmann-La Roche £ Co., Aktiengesellschaft, Grenzacherstrasse 124— 184, 

Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Lyf, dýralækningalyf og heilsuverndarlyf, barna- og sjúkrafæðu; plástra, efni í 

sjúkraumbúðir; sótthreinsunarefni; efnasambönd til að eyða illgresi og meindýrum. 

  

(Fl. 5). 

Skrás. 1971, nr. 127. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 22/1971. Tilkynnt 20. janúar 1971, kl. 11.40. 

GLUTRIL 
F. Hoffmann-La Roche á Co., Aktiengesellschaft, Grenzacherstrasse 124— 184, 

Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Lyf, dýralækningalyf og heilsuverndarlyf, barna- og sjúkrafæðu; plástra, efni í 

  

sjúkraumbúðir; sótthreinsunarefni. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 128. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 25/1971. Tilkynnt 21. janúar 1971, kl. 13.50. 

EUSAPRIM 

The Wellcome Foundation Limited, 183/193 Euston Road, London, N.W.1, Eng- 

landi. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Lyfja- og læknisfræðilegar efnablöndur til nota sem meðul og meðul handa 

dýrum. (Fl. 5).
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Skrás. 1971, nr. 129. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 26/1971. Tilkynnt 25. janúar 1971, kl. 10.00. 

  

Mullard Limited, London, Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand.. polit., Reykjavík. 

    

Allar vörur í 9. flokki. (Fl. 9). 

Skrás. 1971, nr. 130. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 27/1971. Tilkynnt 25. janúar 1971, kl. 14.30. 

HOSTALIT 

Farbwerke Hoechst ÁAktiengesellschaft, vormals Meister Lucius €£ Brining, 
Frankfurt/Main, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Efnavörur til iðnaðar, herzluefni, gerviviðarkvoðu, efnavörur til framleiðslu á 

plasti, plast sem hráefni í föstu formi og fljótandi, plast til framleiðslu fóðurs, hjúps 
og fljótandi hjúps, plast í formi massa, dufts, korna, flísa, upplausnar, prófíla, filmu, 
gerviefna, innsiglunar, pökkunar og einangrunar, efni til bygginga og húsbygsinga, 

  
  

þynnur, blokkir, stengur, pípur og vör, gúmmí. (Fl. 1, 2, 17 og 19). 

Skrás. 1971, nr. 131. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 28/1971. Tilkynnt 25. janúar 1971, kl. 15.10. 

HOFNAR RUBINO 

Hofnar Sigarenfabrieken N.V., Bakkerstraat 28, Valkenswaard, Hollandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34).
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Skrás. 1971, nr. 132. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 29/1971. Tilkynnt 25. janúar 1971, kl. 16.10. 

HOFNAR MENDOZA 

Hofnar Sigarenfabrieken N.V., Bakkerstraat 28, Valkenswaard, Hollandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, 

      

Reykjavík. 
Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 

Skrás. 1971, nr. 133. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 33/1971. Tilkynnt 3. febrúar 1971, kl. 13.19. 

ANCOGIL 
F. Hoffmann-La Roche £ Co., Aktiengesellschaft, Grenzacherstrasse 124— 184, 

Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Kemiskar afurðir notaðar í þágu vísinda, kemiskar efnasamsetningar til að varð- 

veita matvæli óskemmd, eterolíur, fegrunarmeðul, hárvötn, lyf, dýralækningalyf og 
heilsuverndarlyf, barna- og sjúkrafæðu, plástra, umbúðaefni, sótthreinsunarefni, 
efnasamsetningar til að eyða illgresi og meindýrum. Forgangsréttur áskilinn frá 25. 

  

  

sept. 1970. (Fl. 1, 3 og). 

Skrás. 1971, nr. 134. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 34/1971. Tilkynnt 3. febrúar 1971, kl. 13.19. 

ANCOTIL 
F. Hoffmann-La Roche £ Co., Aktiengesellschaft, Grenzacherstrasse 124--184, 

Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Kemiskar afurðir notaðar í þágu vísinda, kemiskar efnasamsetningar til að varð- 

veita matvæli óskemmd, eterolíur, fegrunarmeðul, hárvötn, lyf, dýralækningalyf og 
heilsuverndarlyf, barna- og sjúkrafæðu, plástra, umbúðaefni, sótthreinsunarefni, 
efnasamsetningar til að eyða illgresi og meindýrum. Forgangsréttur áskilinn frá 25. 
sept. 1970. (FI. 1, 3 og 5).
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Skrás. 1971, nr. 135. Skráningard, 17. maí 1971. 

T 522/1970. Tilkynnt 2. desember 1970, kl. 10.34. 

JADE 

Curta £ Co. GmbH, iðjurekstur og verzlun, Jade-Haus, 6 Frankfurt (Main)- 
Fechenheim, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, brl., Reykjavík. 
Handsápur, ilmvörur, fegrunarvörur, hárvötn og efnablöndur til tannhirðingar. 

  

(F1. 3). 

Skrás. 1971, nr. 136. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 530/1970. Tilkynnt 11. desember 1970, kl. 10.46. 

LURAN 

Badische Anilin- £ Soda-Fabrik AG., iðjurekstur og verzlun, 6700 Lugwigs- 
hafen, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson hrl., Reykjavík. 
Efnavörur til notkunar í iðnaði, gerviharpix, óunnið plast (í formi dufts, lagar 

eða massa) bindiefni til iðnaðarnota, hálfunnið plast í formi blaðs, plata, stanga, 
lengja, banda, blokka, tappa, og þverskorið þétti-, pökkunar- og einangrunarefni, rör 
og slöngur, (þó ekki úr málmi), gólflagningarefni úr plasti (Fl. 1, 17, 27). 

Skrás. 1971, nr. 137. Skráningard. 17. maí 1971. 

T 533/1970. Tilkynnt 15. desember 1970, kl. 15.09. 

ALSTHOM 

Société Genarale de Constructions Electriques et Mecaniques Alsthom, iðjurekstur 
og verzlun, 38. Avenue Kléber, — 75 —- París 16e, Frakklandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Vélar, nánar tiltekið, rafmagnsvélar, sem snúast eða eru kyrrar, þrýstiloftsvélar, 

þrýstivökvavélar, vélar sem vinna með hita eða kjarnorku, vélar, sem stjórnað er 
með tölum, vélar til að fara með kjarnorkueldsneyti og geislavirk efni, vélar til vinnslu 

á plastefnum, vélar til pappirsiðnaðar, vinnuvélar sérstaklega vélar til að sjóða, hita, 
lóða, saga, hefla, klippa, útdraga, rúlla málm, gera þráð, forma, setja saman, renni- 
bekkir, tæki til að lyfta og flytja hluti, lyftur, kranabrýr, vindur, kranar, lyftitæki, 

dælur, vélar og tæki fyrir lofttæmi, hreyflar, aðrir en fyrir farartæki á landi, hlutir 
og varahlutir til áðurnefndra véla. 

Áhöld og tæki til raftækni og rafeindatækni, kemiskir rafmagnsframleiðendur, 
rafgeymar, rafhlöður, eldsneytiscellur, segulplasmarafalar, tæki til að halda sérstak- 
lega lágu hitastigi, hleðslutæki, spólur, rafeindatækjahlutar, hálfleiðarar, prentaðar 
rafrásir, rafeindalampar, rafleiðslur, fjarskipta- og afl-vírar og kaplar, tæki og efni 
fyrir rafsuðu, efni til að vernda bakskaut, sjálfvirk stjórntæki, raflagnir, rafmagns-
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áhöld fyrir lága spennu, öryggi, fatningar, straumrofar, spennubreytar, rofar, spólu- 
rofar, innstungur, straumtakar (commutateurs), tengidósir, rafmagnstæki fyrir 
meðalháa og háa spennu, einangrarar, straumstillar, tenglar, straumrofar, eldingar- 
varar, spennubreytar, einangrarar fyrir raflinur, dreifistöðvar, vélar til að taka á 
móti upplýsingum, muna þær, reikna út úr þeim, umbreyta þeim og gefa merki sam- 
kvæmt þeim, og öll fylgitæki til þeirra, rafreiknar og öll fylgitæki, efni í og kerfi 
fyrir nær- og fjarskipti, með loftlínum, köplum, og þráðlaust, vélar, efni og kerfi til 
upptöku, geymslu og útsendingar á hljóði og myndum, útvarpstæki og sjónvarpstæki, 
segulbandstæki, plötuspilarar, áhöld og tæki fyrir veðurfræði, haffræði, landmæl- 
ingar, hljóðfræði, vísindi almennt, ljósmyndunar, kvikmyndunar, ljósfræðileg og 
rafljósfræðileg tæki, leiserar og meiserar, vélar og áhöld til mælinga, vigtunar, eftir- 
lits, merkjagjafa, stillingar, stjórnunar, verndar, björgunar, eftirlits, straumrofs, sjálf- 
virk áhöld og tæki, sem vinna þegar í þau er sett mynt eða málmplata. 

Tæki, hjálpargögn og kerfi til lýsingar, loftræstingar, hitunar, framleiðslu gufu- 
suðu, kælingar þurrkunar, loftdreifingar, dreifingar á vatni, afrennslis, rafmagns 

heimilistæki, kjarnorkuofnar. 
Farartæki og flutningatæki á landi, í lofti og á legi, að viðbættum sérstaklega 

rafdrifnum farartækjum, fylgihlutar fyrir faratæki, hreyflar og hlutar til þeirra fyrir 
farartæki á landi. Forgangsréttar er krafizt frá 8. júlí 1970. (F1. 7, 9, 11, 12). 

Skrás. 1971, nr. 138. Skráningard. 22. júní 1971. 

T 9/1971. Tilkynnt 13. janúar 1971, kl. 9.25. 

ROKKOR 

Minolta Camera Co., Ltd., 18, Shiomachi-dori, Minamiku, Osaka 542, Japan. 

Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Eðlisfræðileg-, efnafræðileg-, læknisfræðileg-, mæli-, ljósmynda- og kennslutæki 

og verkfæri, sjóngler, rafeindatæki og hlutar til þessara tækja og verkfæra. (F1. 9). 

  

Skrás. 1971, nr. 139. Skráningard. 22. júní 1971. 

T 30/1971. Tilkynnt 28. janúar 1971, kl. 10.30. 

SEIKO 

Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten, 5—-11, 4-chome, Ginza, Chuo-Ku, Tokið. 
Umboðsmaður: Magnús Thorlacius, hrl., Hafnarstræti 19, Reykjavík. 
Eðlisfræði- og efnafræðiáhöld og tæki (utan þau, sem tilheyra rafagnatæknileg- 

um (elektrónískum) vélum og áhöldum). Ljósmyndaáhöld og tæki, kvikmyndaáhöld 
og tæki, mæliáhöld og tæki (utan þau, sem tilheyra rafagnatæknilegum (elektronisk- 
um) vélum og áhöldum og rafmagns- og segulmælitækjum), læknatæki, hlutar þeirra 
og fylgihlutir, sem ekki tilheyra öðrum flokkum, ljósmyndaefni. (Fl. 1,9 og 10.) 
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Skrás. 1971, nr. 140. Skráningard. 22. júní 1971. 

T. 32/1971. Tilkynnt 2. febrúar 1971, kl. 15.12. 

NORYL 

General Electric Company, 1 River Road, Schenectady, New York, U.S. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Plastefni unnin við hitun byggð á polyphenylene oxide. (F1. 1). 

Skrás. 1971, nr. 141. Skráningard. 22. júní 1971. 

T 39/1971. Tilkynnt 4. febrúar 1971, kl. 12.30. 

ISLANDIA 

Halldór Erlendsson, Mávahlíð 41, Reykjavík. 
Veiðistengur. (F1. 28). 

Skrás. 1971, nr. 142. Skráningard. 22. júní 1971. 

T 40/1971. Tilkynnt 4. febrúar 1971, kl. 13.25. 

PANAVISION 

Panavision, Incorporated, 1917 Pontius Avenue, Los Angeles, California, U.S.A. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Ljósmyndaáhöld, tæki, búnað og áhöld, þar á meðal kvikmyndatökuvélar og 

linsur fyrir þær, margbrotnar (anamorphic)linsur, kvikmyndafilmur, kvikmynda- 

    
eintök, og kvikmyndaeintök til að setja á markað. (Fl. 1, 9). 

Skrás. 1971, nr. 143. Skráningard. 22. júní 1971. 

T 48/1971. Tilkynnt 12. febrúar 1971, kl. 15.00. 

WEMIN 

Weiders Farmasöytiske A/S, Hausmannsgaten 6, Oslo, 1, Noregi. 

Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

    
Allar vörur í 5. fl. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 144. Skráningard. 22. júní 1971. 

T 49/1971. Tilkynnt 12. febrúar 1971, kl. 15.00. 

ELDO-VITA 

Weiders Farmasöytiske A/S, Hausmannsgaten 6, Oslo, 1, Noregi. 
Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

Allar vörur í 5. fl. (F1. 6). 
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Skrás. 1971, nr. 145. Skráningard. 22. júní 1971. 

T 50/1971. Tilkynnt 15. febrúar 1971, kl. 14.17. 
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British-American Tobacco Company, Limited, Westminster House 7, Millbank, 

London S.W., Englandi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Tóbak unnið og óunnið. 

Réttur áskilinn til að nota vörumerkið í hvers konar litum og stærðum (Fl. 34). 

  
  

Skrás. 1971, nr. 146. Skráningard. 22. júní 1971. 

T 51/1971. Tilkynnt 17. febrúar 1971, kl. 11.58. 

PERYGIT 
Aktiebolaget Bofors, Bofors, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

  
  

Læknislyf, einkum æðavíkkandi lyf. (F1. 6). 

Skrás. 1971, nr. 147. Skráningard. 22. júní 1971. 

T 56/1971. Tilkynnt 23. febrúar 1971, kl. 13.00. 

JUVENA 

Juvena Produits De Beaute SA, 8037 Zúrich. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Snyrtivörur, hreinlætisvörur, ilmvatnsvörur, lyf. (Fl. 3, 5). 
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Skrás. 1971, nr. 148. Skráningard. 22. júní 1971. 

T 57/1971. Tilkynnt 23. febrúar 1971, kl. 13.00. 

BIOLECIT 

Dr. Schieffer Arzneimittel Gesellschaft M.B.H. £ Co., 5 Köln 1, Pipinstrasse 16 

(Heumarkt), Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavik. 

  
Lyf, sem innihalda lecit. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 149. Skráningard. 22. júní 1971. 

T 59/1971. Tilkynnt 24. febrúar 1971, kl. 13.32. 

  

Timburverzlunin Völundur hf., Klapparstíg 1, P. O. Box 517, Reykjavík. 
(Fl. 19, 20, 37). 
  

Skrás. 1971, nr. 150. Skráningard. 22. júní 1971. 

T 60/1971. Tilkynnt 25. febrúar 1971, kl. 13.35. 

FLEUR DU ROI 

Rothmans of Pall Mall Limited, Weinbergstrasse 78, Zúrich 8035, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

    

Allar vörur í 34. flokki. (Fl. 34). 

Skrás. 1971, nr. 151. Skráningard. 22. júní 1971. 

T 293/1970. Tilkynnt 13. júlí 1970, kl. 9.40. 

MICRONOR 

Ortho Pharmaceutical Corporation, U.S. Highway 202, Raritan, New Jersey. 

U.S.A. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Efnablöndur til nota sem meðöl, meððl handa dýrum og efnablöndur til hrein- 

lætis. (F1. 5). 
Samkv. forgangsréttarákvæðum Farisarsamþykktarinnar um vernd eignaréttinda 

á sviði iðnaðar nýtur merkið verndar hér á landi frá 24. janúar 1970. 
  

B89
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Skrás. 1971, nr. 152. Skráningard. 22. júní 1971. 

T 86/1970. Tilkynnt 5. febrúar 1970, kl. 11.45. 

  

Transformatoren Union AG 

Transformatoren Union Aktiengesellschaft, Deckerstrasse 5, Stuttgart-Bad Cann- 
statt, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Dewars-kör til flutnings á þéttuðum lofttegundum, sérstaklega við mjög lág hita- 

stig, rafmótorar, raflar, gangsetjarar eða ræsar fyrir vélar, svo og verndunartæki 
fyrir þær og hlutar til þeirra. 

Eðlisfræðileg, raftæknileg og rafeindatæknileg áhöld, tæki og vélar (sem ekki til- 
heyra öðrum fl.), tæki til merkjagjafa, mælinga, talningar, sjálfritunar og gæzlu, raf- 
tæki til að tengja straumrásir, stýringar og stjórnunar, rafmagnstenglatæki, stjórn- 
tæki með raftenglum, spólur, rafspólur, þéttar, tenglaútbúnaður, háspennuinntök, 
hálfleiðarahlutar til uppbyggingar tækja, vélar til úrvinnslu upplýsinga, rafreiknar 

til að stjórn eftir forskrift, reiknivélar, segulmögnunarvélar, spennubreytar, mæli- 
spennubreytar, straumbreytar, rafriðlar, kaplar, leiðslur, málmbönd og þynnur til 
nota í raftækni, háleiðandi kaplar og leiðslur, hálfunnir hlutar í spennubreytakjarna 
og verndunartæki fyrir allar ofangreindar vélar, tæki, áhöld og útbúnað. 

Dewars-kör til flutnings á þéttuðum lofttegundum, sérstaklega við mjög lágt 
hitastig, útbúnaður til að framkalla sérstaklega lág hitastig, og áhöld og tæki til að 
þétta lofttegundir og verndunartæki fyrir þau og hlutar til þeirra. Einangrarar, ein- 
angrunarefni og hálfunnar vörur úr einangrunarefni til raftækninota, einangrunar- 
efni gegn hita, og slöngur (ekki úr málmi) sérstaklega til flutnings á þéttuðum loft- 
tegundum við mjög lág hitastig, og verndunartæki fyrir hluta þessa og hlutar til 
þeirra. (F1. 7. 9, 11, 17). 

Samkv. forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarétt- 
inda á sviði iðnaðar nýtur merkið verndar hér á landi frá 13. ágúst 1969. Merkið er 
skráð í litum. 
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Skrás. 1971, nr. 153. Skráningard. 2. júlí 1971. 

T 8/1971. Tilkynnt 12. janúar 1971, kl. 13.55 

  

Teledyne Industries, Inc., a corporalion of the State of California, U.S.A., 1901 
Avenue of the Stars, Los Angeles, California, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Vélar í farartæki á landi. (F1. 12). 

Skrás. 1971, nr. 154. Skráningard. 2. júlí 1971. 

T 58/1971. Tilkynnt 23. febrúar 1971, kl. 13.00. 

  

Plastiform GmbH £ Co., Spielzeugtechnik KG, 1 Berlin 41, Schútzenstrasse 7, 

Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Spil og leikföng, mótaðir hlutir úr plasti, framleiddir með sprautumótun, lit- 

mótun, blæstri, þrýstimótun og notkun á trefjaglersblöndu. Hlutir til herbergjabún- 
aðar og húsgagna og einnig baðherbergjaáhöld, svo sem festihlutir, fylgihlutir og 
kranar og hreinlætistæki. Seglbátar úr plasti. Búsáhöld úr plasti. 

(Fl. 11, 12, 20, 21 og 28.) 
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Skrás. 1971, nr. 155. Skráningard. 2. júlí 1971. 

T 61/1971. Tilkynnt 26. febrúar 1971, kl. 14.32. 

Sun-Pat 

Rowntree Mackintosh Limited, York, Y01, íXY, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Steiktar, saltaðar hnetur, blandaðar hnetur og rúsínur, ný aldin, nýjar hnetur. 
(F1. 29 og 31). 

Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum, stærðum og gerðum. 

  

Skrás. 1971, nr. 156. Skráningard. 2. júlí 1971. 

T 62/1971. Tilkynnt 26. febrúar 1971, kl. 14.32. 

GLACIER 

Rowntree Mackintosh Limited, York, Y01, 1XY, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Konfekt, sem inniheldur lyf. Súkkulaði, súkkulaðivörur og konfekt, sem ekki 

er til lækninga, þar á meðal soðið sykurkonfekt, sælgæti og súkkulaðikex. 
(F1. 5 og 30). 

Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum, stærðum og gerðum. 

    

Skrás. 1971, nr. 157. Skráningard. 2. júlí 1971. 

T 64/1971. Tilkynnt 26. febrúar 1971, kl. 14.32. 

ANGLO 

Rowntree Mackintosh Limited, York, Y01, 1XY, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Tyggigúmmí og blöðru-tyggigúmmií. (Fl. 30). 
Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum, stærðum og gerðum. 

  

Skrás. 1971, nr. 158. Skráningard. 2. júlí 1971. 

T 65/1971. Tilkynnt 26. febrúar 1971, ki. 14.32. 

BELL BOY 

Rowntree Mackintosh Limited, York, Y01, 1XY, Englandi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Tyggigúmmí og blöðru-tyggigúmmi. (Fl. 30). 

Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum, stærðum og gerðum. 
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Skrás. 1971, nr. 159. Skráningard. 2. júlí 1971. 

T 66/1971. Tilkynnt 26. febrúar 1971, kl. 14.32. 

BLACK CAT 

Rowntree Mackintosh Limited, York, Y01, IXY, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Tyggigúmmí og blöðru-tyggigúmmi. (F1. 30). 
Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum, stærðum og gerðum. 

    

Skrás. 1971, nr. 160. Skráningard. 2. júlí 1971. 

T 67/1971. Tilkynnt 26. febrúar 1971, kl. 14.32 

PEAK 

Rowntree Mackintosh Limited, York, Y01, 1XY, Englandi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Tyggigúmmí og blöðru-tyggigsúmmi. (F1. 30). 
Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum lHtum, stærðum og gerðum. 

| 

3 
Skrás. 1971, nr. 161. Skráningard. 2. júlí 1971. 

T 68/1971. Tilkynnt 26. febrúar 1971, kl. 14.32. 

A ERO 

Rowntree Mackintosh Limited, York, Y01, 1XY, Englandi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Súkkulaði, súkkulaðivörur og konfekt, sem ekki er til lækninga, þar á meðal 

súkkulaðikex. (Fl. 30). 
Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum, stærðum og gerðum. 

Skrás. 1971, nr. 162. Skráningard. 2. júlí 1971. 

T 69/1971. Tilkynnt 26. febrúar 1971, kl. 14.32. 

AFTER EIGHT 

Rowntree Mackintosh Limited, York, Y01, 1IXY, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Súkkulaði, súkkulaðivörur og konfekt, sem ekki er til lækninga, þar á meðal 

súkkulaðikex. (F1. 30). 

Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum, stærðum og gerðum. 
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Skrás. 1971, nr. 163. Skráningard. 2. júlí 1971. 

T 70/1971. Tilkynnt 26. febrúar 1971, kl. 14.32. 

BLACK MAGIC 

Rowntree Mackintosh Limited, York, Y01, 1XY, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Súkkulaði, súkkulaðivörur og konfekt, sem ekki er til lækninga, þar á meðal 
súkkulaðikex. (F1. 30). 

Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum, stærðum og gerðum. 

  

Skrás. 1971, nr. 164. Skráningard. 2. júlí 1971. 

T 71/1971. Tilkynnt 26. febrúar 1971, kl. 14.32. 

DAIRY BOX 

Rowntree Mackintosh Limited, York, Y01, 1XY, Englandi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Súkkulaði, súkkulaðivörur og konfekt, sem ekki er til lækninga, þar á meðal 
súkkulaðikex. (F1. 30). 

Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum, stærðum og gerðum. 

  

Skrás. 1971, nr. 165. Skráningard. 2. júlí 1971. 

T 72/1971. Tilkynnt 26. febrúar 1971, kl. 14.32. 

KIT KAT 

Rowntree Mackintosh Limited, York, Y01, 1XY, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Súkkulaði, súkkulaðivörur og konfekt, sem ekki er til lækninga, þar á meðal 

súkkulaðikex. (F1. 30). 
Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum, stærðum og gerðum. 

  

Skrás. 1971, nr. 166. Skráningard. 2. júlí 1971. 

T 73/1971. Tilkynnt 26. febrúar 1971, kl. 14.32. 

MATCHMAKERS 

Rowntree Mackintosh Limited, York, Y01, IXY, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Súkkulaði, súkkulaðivörur og konfekt, sem ekki er til lækninga, þar á meðal 

súkkulaðikex. (F1. 30). 
Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum, stærðum og gerðum. 
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Skrás. 1971, nr. 167. Skráningard. 2. júlí 1971. 

T 74/1971. Tilkynnt 26. febrúar 1971, kl. 14.32. 

SMARTIES 

Rowntree Mackintosh Limited, York, Y01, IXY, Englandi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Súkkulaði, súkkulaðivörur og konfekt, sem ekki er til lækninga, þar á meðal 

súkkulaðikex. (F1. 30). 
Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum, stærðum og gerðum. 

    

Skrás. 1971, nr. 168. Skráningard. 2. júlí 1971. 

T 75/1971. Tilkynnt 26. febrúar 1971, kl. 14.32. 

QUALITY STREET 

Rowntree Mackintosh Limited, York, Y01, IXY, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Súkkulaði, súkkulaðivörur og konfekt, sem ekki er til lækninga, þar á meðal 

súkkulaðikex. (Fl. 30). 
Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum, stærðum og gerðum. 

    

Skrás. 1971, nr. 169. Skráningard. 2. júlí 1971. 

T 78/1971. Tilkynnt 26. febrúar 1971, kl. 14.32. 

GOOD NEWS 

Rowntree Mackintosh Limited, York, Y01, 1XY, Englandi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Súkkulaði, súkkulaðivörur og konfekt, sem ekki er til lækninga, þar á meðal 

súkkulaðikex. (Fl. 30). 
Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum, stærðum og gerðum. 

    

Skrás. 1971, nr. 170. Skráningard. 2. júlí 1971. 

T 79/1971. Tilkynnt 26. febrúar 1971, kl. 14.32. 

CARAMAC 

Rowntree Mackintosh Limited, York, YO1, IXY, Englandi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Súkkulaði, súkkulaðivörur og konfekt, sem ekki er til lækninga, þar á meðal 

súkkulaðikex. (F1. 30). 

Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum, stærðum og gerðum. 
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Skrás. 1971, nr. 171. Skráningard. 2. júlí 1971. 

T 80/1971. Tilkynnt 26. febrúar 1971, kl. 14.37. 

BALLE CARIBEAN GOLD 

0. C. Balle, Schleswiger Str. 107, Flensburg, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur í 33. flokki. (Fl. 33). 

Skrás. 1971, nr. 172. Skráningard. 15. júlí 1971. 

T 82/1971. Tilkynnt 1. marz 1971, kl. 15.11. 

  

Goetzewerke, Friedrich Goetze AG., 5673 Burscheid, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Þéttihurðir fyrir vélar og bifreiðar, einkum bulluhringir, olíuþétti og pakkn- 

ingar og vélar til framleiðslu og prófunar á nefndum þéttihlutum. (Fl. 7, 12, 17). 
  

Skrás. 1971, nr. 173. Skráningard. 15. júlí 1971. 

T 83/1971. Tilkynnt 1. marz 1971, kl. 15.11. 

GOETZE 
Goetzewerke, Friedrich Goetze AG., 5673 Burscheid, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu, 4, 

Reykjavík. 

Þéttihurðir fyrir vélar og bifreiðar, einkum bulluhringir, olíuþétti og pakkn- 
ingar og vélar til framleiðslu og prófunar á nefndum þéttihlutum. (Fl. 7, 12, 17). 

Skrás. 1971, nr. 174. Skráningard. 15. júlí 1971. 

T 84/1971. Tilkynnt 2. marz 1971, kl. 14.36. 

MAGNAPEN 

Beecham Group Limited, Beechma House, Great West Road, Brentford, Middle- 
sex, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Efnablöndur til nota sem meðul fyrir menn og dýr. (Fl. 5). 
Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum, stærðum og gerðum. 
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Skrás. 1971, nr. 175. Skráningard. 15. júlí 1971. 

T 88/1971. Tilkynnt 5. marz 1971, kl. 13.00. 

ROHM AND HAAS 
Rohm And Haas Company, Independence Mall West, Philadelphia, Penn- 

sylvania 19105, U.S.A. 
Allar vörur í 1. flokki. (F1. 1). 

Skrás. 1971, nr. 176. Skráningard. 15. júlí 1971. 

T 89/1971. Tilkynnt 8. marz 1971, kl. 13.25. 

NORWESCO 

A/S Fibo, Holmestrand, Norge. j 
Umboðsmaður: Örn Þór í firma Sigurjónsson á Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur í flokkunum nr. 6, 9, 11 og 17. (Fl. 6, 9, 11 og 17). 

Skrás. 1971, nr. 177. Skráningard. 16. júlí 1971. 

T 35/1971. Tilkynnt 3. febrúar 1971, kl. 13.19. 

MADOPAR 
F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengesellsehaft, Grenzacherstrasse 124--184, 

Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Kemiskar afurðir í þágu vísinda, kemiskar efnasamsetningar til að varðveita 

matvæli óskemmd, lyf, dýralækningalyf og heilsuverndarlyf, barna- og sjúkrafæðu, 
plástra, umbúðaefni, sótthreinsunarefni, efnasamsetningar til að eyða illgresi og 
meindýrum. (F1.1,30g5). 

Skrás. 1971, nr. 178. Skráningard. 16. júlí 1971. 

T 36/1971. Tilkynnt 3. febrúar 1971, kl. 13.19. 

PROLOPA 
F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengesellschaft, Grenzacherstrasse 124—184, 

Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Lyf við Parkinson's-veiki. (F1. 5).
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Skrás. 1971, nr. 179. Skráningard. 16. júlí 1971. 

T 37/1971. Tilkynnt 3. febrúar 1971, kl. 14.22. 

ICECAR 
Bifreiðaleigan Vegaleiðir, Hverfisgötu 103, Reykjavík. 
Umboðsmaður: Auglýsingastofan Argus, Bolholti 6, Reykjavík. 

  

  

Samgöngu-, flutninga- og geymsluþjónusta, bifreiðaleiga. (F1. 38 og 39). 

Skrás. 1971, nr. 180. Skráningard. 16. júlí 1971. 

T 5/1971. Tilkynnt 8. janúar 1971, kl. 14.47. 

SEIKO 

Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten, 5—11, 5-Chome, Ginza, Chuo-Ku, Tokio, 

Japan, iðjurekstur og verzlun. 
Umboðsm. Magnús Thorlacius hri., Reykjavík. 

  

Úr, klukkur og önnur tímamælitæki og hlutar til þeirra. (F1. 14). 

Skrás. 1971, nr. 181. Skráningard. 16. júlí 1971. 

T 42/1971. Tilkynnt 5. febrúar 1971, kl. 13.25. 

XON 

Standard Oil Company, Fleminston, New Jersey og 30 Rockefeller Plaza New 
York, N.Y. 10020, U.S.A. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Kemiskar vörur, sem notaðar eru í iðnaði, vísindastarfsemi, ljósmyndun, land- 

búnaði, garðrækt, skógrækt; harpeis úr gerviefnum og samsetningum (synthetic); 
plast til iðnaðarnota; áburð; kemisk efni ll að verja matvæli skemmdum; límefni, 

sem notuð eru í iðnaði; iðnaðarolíu og feiti (aðrar en æt olía og fita og æteriskar 
olíur), vax, sem notað er í framleiðslu: smurningsefni, eldsneyti og ljósmeti. 

(Fl. 1 og 4). 
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Skrás. 1971, nr. 182. Skráningard. 16. júlí 1971. 

T 43/1971. Tilkynnt 8. febrúar 1971, kl. 14.50. 

HOSTYREN 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius £ Brúning, 
Frankfurt/Main, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

Efnavörur til iðnaðar, herzluefni, gerviviðarkvoðu, efnavörur til framleiðslu á 
plasti, plast sem hráefni í föstu formi og fljótandi, plast til framleiðslu fóðurs, hjúps 
og fljótandi hjúps, plast í formi massa, dufts, korna, flísa, upplausn, prófíla, filmu, 
gerviefna, innsiglunar, pökkunar og einangrunar, efni til bygginga og húsbygginsa, 

      

þynnur, blokkir, stengur, pípur, rör og gúmmí. (F1. 1, 19 og 17). 

Skrás. 1971, nr. 183. Skráningard. 16. júlí 1971. 

T 44/1971. Tilkynnt 8. febrúar 1971, kl. 14.50. 

HOSTAFLON 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, vormals Meister Lucius £ Brúning, 

Frankfurt/Main, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Rvík. 
Efnavörur til iðnaðar, herzluefni, gerviviðarkvoðu, efnavörur til framleiðslu á 

plasti, plast sem hráefni í föstu formi og fljótandi, plast til framleiðslu fóðurs, hjúps 
og fljótandi hjúps, plast í formi massa, dufts, korna, flísa, upplausn, prófíla, filmu, 
gerviefna, innsiglunar, pökkunar og einangrunar, efni til bygginga og húsbygginga, 
þynnur, blokkir, stengur, pípur og rör, gúmmí. (F1. 1, 19 og 17). 

Skrás. 1971, nr. 184. Skráningard. 16. júlí 1971. 

T 45/1971. Tilkynnt 8. febrúar 1971, kl. 14.50. 

SANDOIN 

Sandoz Ltd., Lichtstrasse 35, Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Örn Þór, í firma Sigurjónsson og Þór, Óðinsgötu 4, R. 
Lyfjavörur. (Fl. 5).
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Skrás. 1971, nr. 185. Skráningard. 16. júlí 1971. 

T 47/1971. Tilkynnt 12. febrúar 1971, kl. 15.00. 

  

Bio-Strath AG, Muúhlebachstrasse 25, Zúrich 8, Sviss. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson á Þór, Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. (Merkið er skráð í litum). 

Lyf og sérfæðu búið til úr jurtum. (F1. 5). 
Samkv. forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarélt- 

inda á sviði iðnaðar nýtur merkið verndar hér á landi frá 11/9 '70. 

Skrás. 1971, nr. 186. Skráningard. 16. júlí 1971. 

T 31/1971. Tilkynnt 2. febrúar 1971, kl. 15.12. 

  

  

Lövens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, iðjurekstur og verzlun, Ballerup, 
Danmörk. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavik. 

Allar vörur í fl. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. (Fl. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42).
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Skrás. 1971, nr. 187. Skráningard. 16. júlí 1971. 

T 7/1971. Tilkynnt 12. janúar 1971, kl. 13.55. 

ELU-Elektro- und Lufttechnik GmbH £ Co., Interprojekt KG, 1. Berlin 41, 
Schútzenstrasse 7, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Fjarskiptatæknilegt fyrirkomulag, tæki og lagnir og rafstýrður og straumskipt- 

ur útbúnaður, lagnir og framleiðslutæki og einstakir hlutar þeirra og samsetningar 

  
  

eða hlutasamsetningar. (Fl. 9). 

Skrás. 1971, nr. 188. Skráningard. 30. júlí 1971. 

T 354/1970. Tilkynnt 20. ágúst 1970, kl. 14.55. 

IGNIS 

Ignis, S.p.A., Via Le Gido Borghi 26, Comerio (Varese), Ítalíu. 
Umboðsmaður: Gústaf A. Sveinsson, hrl., Laufásvegi 8, Reykjavík. 
Kæliskápar fyrir heimili og iðnað, frystiskápar, sýningarskápar og borð fyrir 

fryst matvæli, frystikistur, þvottavélar, uppþvottavélar, eldhús, ofnar bökunarofnar, 
katlar, þurrkarar, loftbætingarsamstæður, sjálfsalar fyrir ís og kalda drykki, fægi- 
vélar, ryksugur, strokjárn, hrærivélar og þess háttar, eldhúshúsgögn. 

(Fl. 7, 9, 11, 20, 21). 
  

Skrás. 1971, nr. 189. Skráningard. 30. júlí 1971. 

T 98/1971. Tilkynnt 16. marz 1971, kl. 13.26. 

VALIAXYL 
F. Hoffmann-La Roche £ Co., ÁAktiengesellschaft, Grenzacherstrasse 124—-184, 

Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Kemiskar vörur til að nota í þágu vísinda, efnasamsetningar til að varðveita 

matvæli óskemmd, sápur, ilmvörur, eterolíur, fegrunarmeðul, hárvötn, lyf, dýra- 

lækningalyf og heilsuverndarlyf, sjúkra- og barnafæðu, plástra, umbúðaefni, sótt- 
hreinsunarefni, efnasambönd til að eyða illgresi og meindýrum. (F1. 1, 30g 5). 
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Skrás. 1971, nr. 190. Skráningard. 30. júlí 1971. 

T 94/1971. Tilkynnt 12. marz 1971, kl. 14.55. 

  

Brown á Williamson Tobacco Corporalion (Export) Limited, Westminster House, 
7 Millbank, London S. W., England. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Unnið og óunnið tóbak. (Fl. 34).
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Skrás. 1971, nr. 191. Skráningard. 30. júlí 1971. 

T 30/1970. Tilkynnt 23. janúar 1970, kl. 10.30. 

  
Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH, Harvestehuder Weg 1—4, 2000 Ham- 

borg 13, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Magnús Thorlacius, hrl., Hafnarstræti 19, Reykjavík. 
Hljómupptökutæki, sér í lagi þar á meðal hljómflutningstæki með raufum, segul- 

  
  

hljómupptökutæki og fótónu-hljómupptökutæki. (Fl. 9). 

Skrás. 1971, nr. 192. Skráningard. 30. júlí 1971. 

T 356/1970. Tilkynnt 20. ágúst 1970, kl. 14.55. 

ALGOR 

Ignis, S.p.A., Via Le Gido Borghi 26, Comerio (Varese), Ítalíu. 
Umboðsmaður: Gústaf A. Sveinsson, hrl., Laufásvegi 8, Reykjavík. 
Kæliskápar fyrir heimili og iðnað, frystiskápar, sýningarskápar og borð fyrir 

fryst matvæli, frystkistur, þvottavélar, uppþvottavélar, eldhús, ofnar, bökunarofnar, 
katlar, þurrkarar, loftbætingarsamstæður, sjálfsalar fyrir ís og kalda drykki, fægi- 
vélar, ryksugur, strokjárn, hrærivélar og þess háttar, eldhúshúsgögn. 

(F1. 7, 9, 11, 20, 21). 
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Skrás. 1971, nr. 193. Skráningard. 30. júlí 1971. 

T 355/1970. Tilkynnt 20. ágúst 1970, kl. 14.55. 

FIDES 

Ignis, S.p.A., Via Le Gido Borghi 26, Comerio (Varese), Ítalíu. 
Umboðsmaður: Gústaf A. Sveinsson, hrl., Laufásvegi 8, Reykjavík. 
Kæliskápar fyrir heimili og iðnað, frystiskápar, sýningarskápar og borð fyrir 

fryst matvæli, frystkistur, þvottavélar, uppþvottavélar, eldhús, ofnar, bökunarofnar, 
katlar, þurrkarar, loftbætingarsamstæður, sjálfsalar fyrir ís og kalda drykki, fægi- 
vélar, ryksugur, strokjárn, hrærivélar og þess háttar, eldhúshúsgögn. 

(Fl. 7, 9, 11, 20, 21). 

Skrás. 1971, nr. 194. Skráningard. 30. júlí 1971. 

T 99/1971. Tilkynnt 16. marz 1971, kl. 13.26. 

BOFORS 
Aktiebolaget Bofors, Bofors, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

  
Kemisk efni í þágu iðnaðar, iðju og vísinda, læknislyf. (FI. 1, 5). 

Skrás. 1971, nr. 195. Skráningard. 30. júlí 1971. 

T 100/1971. Tilkynnt 17. marz 1971, kl. 11.25. 

GADINIA 

Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London, S.E.1., 

England. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Olía og fituefni til iðnaðarnota (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar og loft- 

næmar olíur), smurningsefni, brennsluefni (þar með talin brennsluefni fyrir hreyfla) 
og efni til lýsingar. (F1. 4). 

Skrás. 1971, nr. 196. Skráningard. 30. júlí 1971. 

T 496/1970. Tilkynnt 6. nóvember 1970, kl. 10.49. 

VW— Variant 

Wolkswagenverk AG, iðjurekstur, 3180 Wolfsburg, Þýzkalandi. 

Umboðsm.: S. Sigurjónsson, hrl, Reykjavík. 
Bifreiðar og byggingarhluta þeirra. (F1. 19).
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Skrás. 1971, nr. 197. Skráningard. 30. júlí 1971. 

T 69/1969. Tilkynnt 10. marz 1969, kl. 11.40. 

  

Dansk Lyddæmperfabrik A/S, Teglværksvej 21, Odense, Danmörk. 
Umboðsm. S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 12. flokki, sérstaklega fyrir útblásturs-tækja-fyrirkomulag í öku- 

tækjum og tækjum til flutnings á landi, lofti og legi. (Fl. 12). 

Skrás. 1971, nr. 198. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 198/1969. Tilkynnt 8. júlí 1969, kl. 11.00. 

„MASTER“ 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, verksmiðjurekendur og kaupmenn, 2000 
Hamborg 52, Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Sígarettur í 34. flokki. (Fl. 34). 

Skrás. 1971, nr. 199. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 301/1969. Tilkynnt 1. október 1969, kl. 13.30. 

VIKING LAMB 

Fárservice AB, iðnrekendur, Parkgatan 14, Stokkhólmi K, Svíþjóð. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Óverkuð, verkuð og unnin lambs- og sauðskinn. (F1. 18). 

Skrás. 1971, nr. 200. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 51/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

„Centro“ 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, verksmiðjurekendur og kaupmenn, 2000 
Hamburg 52, Postfach 500, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34).
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Skrás. 1971, nr. 201. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 118/1970. Tilkynnt 5. marz 1970, kl. 16.30. 

BLÁA BLÓMIÐ 

Áfyllingarstöð Magnúsar Eymundssonar, Auðbrekku 51, Kópavogi, iðnaður. 

Hreinlætis- og snyrtivörur. (F1. 6). 

Skrás. 1971, nr. 202. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 428/1970. Tilkynnt 30. september 1970, kl. 14.15. 

OLYMPUS 

Olympus Optical Company Limited, verksmiðjurekendur og kaupmenn, no. 
43—2, 3-Chome, Hatagaya, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Eðlisfræði- og efnafræðileg tæki og áhöld, sjóntæki og áhöld, ljósmyndatæki 

og áhöld, kvikmyndatæki og áhöld, mælingatæki og áhöld og hluta og fylgihluta til 

  

þeirra, læknisfræðileg tæki og hluta og fylgihluta til þeirra. (Fl. 9 og 10). 

Skrás. 1971, nr. 203. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 485/1970. Tilkynnt 20. október 1970, kl. 14.00. 

KOLORIT 

Efnaverksmiðjan Sjöfn, Akureyri. 
Alhliða lHtur fyrir vatns- og olíumálningu. (Fl. 2). 

Skrás. 1971, nr. 204. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 486/1970. Tilkynnt 29. október 1970, kl. 14.00. 

TEXOLIN 

Efnaverksmiðjan Sjöfn, Akureyri. 

Viðarolía. (F1. 2). 

 



107 Nr. 267. 

Skrás. 1971, nr. 205. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 515/1970. Tilkynnt 26. nóvember 1970, kl. 16.00. 

    

SÖLBLÓMA- 
Smjörlíki hf., framleiðslu- og dreifingarfyrirtæki, Þverholti 19, Reykjavík. 
Umboðsmaður: Auglýsingastofan Argus sf., Laugavegi 3, Reykjavík. 
Borðsmjörlíki, bakarasmjörlíki, bökunarsmjörlíki, hrærismjörlíki, matarfeiti, 

jurtafeiti, bökunarfeiti, handsápu, þvottaduft, þvottalög, hreinsilög, sultu, marmelaði, 

salatolíu, matarolíu, mayonnaise, kryddsósur, kryddvörur, súpur, kjötlíki, rjómalíki, 

ostlíki, mjólkurlíki, matarís, sælgæti og alls konar niðursuðuvörur. (Fl. 3, 29, 30). 

  

Skrás. 1971, nr. 206. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 524/1970. Tilkynnt 7. desember 1970, kl. 13.17. 

„LAGUN“ 

AB Bonnierföretagen, atvinnurekstur, Torsgatan 21, Stockholm, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Byggingarefni, steinn og gervisteinn, sement, kalk, gips og möl, mörtel, pipur 

úr leir eða sementi, efni til vegalagna, asfalt, bik og bitumen, færanleg hús, stein- 
minnismerki, reykháfar, sundlaugar. (Fl. 19). 
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Skrás. 1971, nr, 207. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 529/1970. Tilkynnt 11. desember 1970, kl. 10.46. 

HOSTADUR 

Farbwerke Hoechst AG, vormals Meister Lucius £ Briining, verksmiðjurekendur 
og kaupmenn, Frankfurt/Main, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Efnavörur til iðnaðar, herzluefni og serviviðarkvoða, efnavörur til framleiðslu 

á plasti, plast sem hráefni í föstu og fljótandi formi, plast til framleiðslu fóðurs, 

hjúps og fljótandi hjúps, plast í formi massa, dufts, korna, flísa, upplausnar, prófila, 
filmu, gerviefna, innsiglunar, pökkunar og einangrunar, þynnur, blokkir, stengur, 
pípur, rör og gúmmí, efni til bygginga og húsabygginga. (FI. 1, 17, 19). 

Skrás. 1971, nr. 208. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 535/1970. Tilkynnt 15. desember 1970, kl. 15.09. 

ALCAD 

Álkaline Batteries Limited, verksmiðjurekendur og kaupmenn, Union Street, 
Redditch, Worcestershire, Englandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Rafgeymar, rafhleðslutæki og rafgeymar sem jafnframt eru rafhleðslutæki og 

eru sjálfvirk neyðartæki, sem framleiða orku, og hlutir og varahlutir til allra þessara 
vara. (F1. 9). 

Skrás. 1971, nr. 209. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 550/1970. Tilkynnt 23. desember 1970, kl. 11.49. 

KENWOOD 

Trio Kabushiki Kaisha (einnig Trio Electronic, Inc.), verksmiðjurekendur og 
kaupmenn, 6—5 1-Chome, Shibuya, Shibuya-Ku, Tokyo-To, Japan. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Úivörp og stereomóttökutæki, stereostillar, magnarar, hátalarar, plötuspilarar, 

segulbönd, heyrnartæki og þráðlaus fjarskiptatæki. (F1. 9). 

Skrás. 1971. nr. 210. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 558/1970. Tilkynnt 23. desember 1970, kl. 16.27. 

ENVOY 

Beecham Group Limited, Beecham House, Great West Road, Brentford, Englandi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Ilmvörur, hreinlætisvörur, ekki til lækninga, snyrtivörur, efnablöndur til tann- 

hirðingar, háreyðingarefni, hreinlætistæki (sem ekki falla undir aðra flokka), hár- 
þvottaefni, sápur og essential olíur. (F1. 3). 
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Skrás. 1971, nr. 211. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 46/1971. Tilkynnt 8. febrúar 1971, kl. 14.50. 

STANWELL 

Stanwell Briar Pipes, verksmiðjurekendur og kaupmenn, Kyringe pr. Ringsted, 

Danmörku. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Reykjavík. 

  
  

Allar vörur í 34. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 212. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 81/1971. Tilkynnt 1. marz 1971, kl. 15.11. 

PONDOGILLIN 

Leo Pharmaceutical Products, verksmiðjurekendur og kaupmenn, DK-2750 

Ballerup, Danmörku. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Reykjavik. 
Allar vörur í 5. flokki. (FI. 5). 

Skrás. 1971, nr. 213. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 92/1971. Tilkynnt 12. marz 1971, kl. 11.35. 

KOH-I-NOOR 

Crown Distillers Limited, verzlun og iðjurekstur, 47 Queen Anne Street, London, 

W.1., Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Vín, sterkir drykkir, líkjörar og kokkteilar. (Fl. 33). 

Skrás. 1971, nr. 214. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 93/1971. Tilkynnt 12. marz 1971, kl. 11.35. 

LEOPARDS HEAD 

Crown Distillers Limited, verzlun og iðjurekstur, 47 Queen Anne Street, London, 

W.1., Englandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavik. 
Vín, sterkir drykkir, líkjörar og kokkteilar. (F1. 33). 
  

Skrás. 1971, nr. 215. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 95/1971. Tilkynnt 12. marz 1971, kl. 14.55. 

LIBERTY 

Morny Limited, 17—-18, Old Bond Street, London W., Englandi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 

Ilmvörur, efnablöndur til hreinlætis og snyrtingar (þó ekki til lækninga), efna- 
blöndur til tannhirðingar, háreyðingarefni, hreinlætisvörur (sem ekki eru innifaldar 

í öðrum flokkum), hárvatn, sápur og essential olíur. 
Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum, stærðum og gerðum. (Fl. 3).
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Skrás. 1971, nr. 216. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 97/1971. Tilkynnt 15. marz 1971, kl. 14.20. 

LEÐUR 

Ólafur Ottósson, bókbindari, Framnesvegi 17, Reykjavík. 
Leður og leðurlíkingar ásamt vörum úr þessum efnum. Bókbandsefni. 

(Fl. 16 og 18). 

Skrás. 1971, nr. 217. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 103/1971. Tilkynnt 22. marz 1971, kl. 11.00. 

  

  

  

Pensco A.G., verksmiðjurekendur og kaupmenn, Neugasse 23, Zug, Sviss. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Reykjavík. 
Pappir og vörur úr pappír, pappa og pappavörur, prentað mál, blöð og tímarit, 

bækur, bókbandsefni, ljósmyndir, pappirsvörur, bindiefni til notkunar við pappírs- 
vörur, hlutir til notkunar fyrir listamenn, pensla, ritvélar og skrifstofuáhöld (þó 
ekki húsgögn), hlutir til leiðbeininga og kennslu (þó ekki áhöld), spil, leturstafir, 
myndamót, penna, kúlupenna, pensla, blýanta, teiknikol, merkiblýanta og alla aðra 
hluti til skrifta, stifti, patrónur og alla aðra patrónuhluta fyrir framangreinda hluti, 
teikniáhöld, strokleður og blek. (Fl. 16). 
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Skrás. 1971, nr. 218. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 104/1971. Tilkynnt 22. marz 1971, kl. 16.55. 

  

ASKUR 
Magnús Björnsson hf., Suðurlandsbraut 14, Reykjavík. 
Flokkur nr. 29, 30 og 32, svo og veitingastarfsemi í 42. flokki. 

(F1. 29, 30, 32 og 42). 

  

Skrás. 1971, nr. 219. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 106/1971. Tilkynnt 26. marz 1971, kl. 11.30. 

PAN YAN 

Rowntree Mackintosh Limited, York, Y01 IXY, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Súrsað grænmeti, sósur. 
Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum, stærðum og gerðum. 

(F1. 29 og 30). 
  

Skrás. 1971, nr. 220. Skráningard. 5. ágúst 1971. 

T 107/1971. Tilkynnt 29. marz 1971, kl. 14.38. 

HOSTAPOR 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, vormals Meister Lucius á“ Brúning, 
verksmiðjurekendur og kaupmenn, Frankfurt/Main, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Reykjavik. 
Efnavörur til iðnaðar, herzluefni, gerviviðarkvoða, efnavörur til framleiðslu á 

plasti, plast sem hráefni í föstu formi og fljótandi, plast til framleiðslu fóðurs, 
hjúps og fljótandi hjúps, plast í formi massa, dufts, korna, flísa, upplausnar, prófíla, 
filmu, gerviefna, innsiglunar, pökkunar og einangrunar, þynnur, blokkir, stengur, 
pipur og rör, gúmmí, efni til bygginga og húsabygginga. (Fl. 1, 17, 19).
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Skrás. 1971, nr. 221. Skráningard. 12. ágúst 1971. 

T 108/1971. Tilkynnt 29. marz 1971, kl. 14.38. 

DEXKACILLIN 

E. R. Squibb £ Sons, Inc., verksmiðjurekendur og kaupmenn, 909 Third Avenue, 
New York, N. Y. 10022, U.S. A. 

Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Reykjavík. 

  

Lyf og lyfjavörur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1971, nr. 222. Skráningard. 12. ágúst 1971. 

T 110/1971. Tilkynnt 1. apríl 1971, kl. 10.49. 

  

  

      
British American Tobacco Company, Limited, Westminster House, 7. Millbank, 

London S.W.1., Englandi 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Unnið og óunnið tóbak, þ. á m. sígarettur. 
Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum og stærðum. (Fl. 34).
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Skrás. 1971, nr. 223. Skráningard. 12. ágúst 1971. 

T 111/1971. Tilkynnt 4. apríl 1971, kl. 14.45. 

  

Courvoisier Ltd., verksmiðjurekendur og kaupmenn, Fredericks Place, Old 
Jewry, London E. C. 2, Englandi. 

Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Reykjavík. 

      

Allar vörur í 33. flokki, sérstaklega koníak og áfengir drykkir. (F1. 33). 

Skrás. 1971, nr. 224. Skráningard. 12. ágúst 1971. 

T 117/1971. Tilkynnt 6. apríl 1971, kl. 13.06. 

  

(RAS) 
Sussex Records Inc., iðjurekstur, 6440 Sunset Boulevard, Hollywood, Californiu 

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Grammófónplötur og upptökur á segulbönd og audio-visual upptökur. (Fl. 9) 

  

Skrás. 1971, nr. 225. Skráningard. 12. ágúst 1971. 

T 118/1971. Tilkynnt 7. apríl 1971, kl. 13.00. 

„Coronet“ 

Hessische Hölzerwerke Heinrich Schlerf GmbH, iðjurekstur og verzlun, 6948 

Waldmichelbach/Odenwald, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

B62
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Húsgögn og búsáhöld úr viði, gerviefnum og málmi, sérlega sópar, kústsköft, 
teppahreinsari, sem gengur ekki fyrir rafmagni, bónkústar, burstavörur, herðatrés- 
hengi, herðatré, hosuspennur og einnig kjólspennur og frakkaspennur, þvottaklemm- 
ur, plastburstar, burstar, sem ekki eru úr gerviefnum, klútur til að þurrka vætu, 

gluggahreinsari, bað- og baðherbergisútbúnaður og snyrtiútbúnaður, sérstaklega bað- 
herbergisskápar, klósettpappirshengi, klósettseta, baðherbergisskemill, baðkerstæki. 
snyrtiburstasett, skápur fyrir hreinlætis-, snyrti- og lyfjavörur og fegrunarspegill, 
þurrkarar, þvottasnúrur, málningarvörur, sérlega málningarrúllur, penslar, máln- 

ingargrindur, ofnar, gólfmottur. (Fl. 16, 20, 21, 24). 
    

Skrás. 1971, nr. 226. Skráningard. 12. ágúst 1971. 

T 120/1971. Tilkynnt 13. apríl 1971, kl. 14.45. 

MURICALM 

Sandoz Ltd., verksmiðjurekendur og kaupmenn, Lichtstrasse 35, Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Reykjavík. 

  

Lyfjablöndur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1971, nr. 227. Skráningard. 12. ágúst 1971. 

T 126/1971. Tilkynnt 16. apríl 1971, kl. 13.32. 

CORSICA 

St. Regis Tobacco Corporation Limited, iðjurekstur, Weinbergstrasse 79, Zúrich 
8035, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 

  

Allar vörur í 34. flokki. (Fl. 34). 

Skrás. 1971, nr. 228. Skráningard. 12. ágúst 1971. 

T 127/1971. Tilkynnt 19. apríl 1971, kl. 9.00. 

POLO 

Rowntree Mackintosh Limited, York, Y01 IXY, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Súkkulaði, súkkulaðivörur og konfekt, sem ekki er til lækninga, þ. á m. 

súkkulaðikex. (F1. 30). 
Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum, stærðum og gerðum. 

  

Skrás. 1971, nr. 229. Skráningard. 12. ágúst 1971. 

T 128/1971. Tilkynnt 19. apríl 1971, kl. 15.20. 

FLAMULIT 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, vormals Meister Lucius £ Brining, verk- 

smiðjurekendur og kaupmenn, 6230 Frankfurt/Main 80, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Reykjavík. 
Bræðanlegt plast og gerviviðarkvoðu (resin) í duftformi til framleiðslu á vernd- 

andi hjúp á alls konar hluti. (Fl. 1). 
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Skrás. 1971, nr. 230. Skráningard. 12. ágúst 1971. 

T 129/1971. Tilkynnt 26. apríl 1971, kl. 12.30. 

SONFIL 
The Coca-Cola Company, verksmiðjurekendur og kaupmenn, 310 North Avenue, 

N. W., Atlanta, Georgia 30313, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Reykjavík. 
Drykkir og efnablöndur til framleiðslu drykkja. (F1. 32). 

Skrás. 1971, nr. 231. Skráningard. 12. ágúst 1971. 

T 459/1970. Tilkynnt 20. október 1970, kl. 14.30. 

„Hagsýn húsmóðir 
notar Jurta smjörlíki“ 

Smjörlíki hf., Þverholti 19, Reykjavík. 
Umboðsmaður: Auglýsingastofan Argus sf., Laugavegi 3, Reykjavík. (Fl. 29). 

Skrás. 1971, nr. 232. Skráningard. 12. ágúst 1971. 

T 460/1970. Tilkynnt 20. október 1970, kl. 14.30. 

„Ljóma Vítamín smjörlíki 
gerir allan mat góðan 
og góðan mat betri“ 

Smjörlíki hf., Þverholti 19, Reykjavík. 
Umboðsmaður: Auglýsingastofan Argus sf., Laugavegi 3, Reykjavík. (Fl. 29). 
    

Skrás. 1971, nr. 233. Skráningard. 12. ágúst 1971. 

T 461/1970. Tilkynnt 20. október 1970, kl. 14.30. 

„Byrjið daginn 
með Jurta smjörlíki“ 

Smjörlíki hf., Þverholti 19, Reykjavík. 
Umboðsmaður: Auglýsingastofan Argus sf., Laugavegi 3, Reykjavík. (Fl. 29). 

Skrás. 1971, nr. 234. Skráningard. 12. ágúst 1971. 

T 342/1966. Tilkynnt 14. nóvember 1966, kl. 15.00. 

GUARDS 

Carreras Limited, iðjurekstur og verzlun, Christopher Martin Road, Basildon, 
Essex, Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Tóbak, hvort heldur er unnið eða óunnið, reykingamannavörur og eldspýtur. 

(Fl. 34).
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Skrás. 1971, nr. 235. Skráningard. 31. ágúst 1971. 

T 249/1969. Tilkynnt 22. ágúst 1969, kl. 13.00. 

MAXI-CAP 

Aktiebolaget Wicanders Korkfabriker, 25 Wástberga Allé, Stokkhólmi, Svíþjóð. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Flöskulokur úr málmi, þar á meðal slíkar lokur með plast ílagi. Flöskulokur úr 

    

plasti og flöskutappar. (Fl. 6 og 20). 

Skrás. 1971, nr. 236. Skráningard. 31. ágúst 1971. 

T. 113/1971. Tilkynnt 2. apríl 1971, kl. 13.10. 

CENTURY 

O'Keefe Brewing Company Limited, 79 St. Clair Avenue East, Toronto 7, Ontario, 
Canada. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Áfenga, bruggaða drykki. (FI. 33). 

Skrás. 1971, nr. 237. Skráningard. 31. ágúst 1971. 

T. 113/1971. Tilkynnt 2. apríl 1971, kl. 13.10. 

GRÉS 

Frú Czerefkow nefnd Gres, fædd Germaine Krebs, 1, rue de la Paix, Paris (Seine), 
Frakklandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Reykjavík. 
Alls konar ilmvörur, fegurðarvörur, farðar, fegrunarvörur, hárkrem, jurtaolíur, 

  

ilmsápur, tannduft og tannkrem. (Fl. 3). 

Skrás. 1971, nr. 238. Skráningard. 31. ágúst 1971. 

T 131/1971. Tilkynnt 27. apríl 1971, kl. 10.22. 

PEER GYNT 

A. Nissen J. F. Clausen Nachf., Schleswiger Strasse 107, Flensburg, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Reykjavík. 
Allar vörur í 32. og 33. flokki. (Fl. 32 og 33).
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Skrás. 1971, nr. 239. Skráningard. 31. ágúst 1971. 

T 132/1971. Tilkynnt 27. apríl 1971, kl. 13.37. 

AKÓ 

Plasteinangrun hf., Óseyri 3, Akureyri. 
Plastpokar úr polyethylin. (Fl. 16). 

Skrás. 1971, nr. 240. Skráningard. 31. ágúst 1971. 

T 134/1971. Tilkynnt 30. apríl 1971, kl. 16.00. 

TRINITRON 

Sony Kabushiki Kaisha (einnig Sony Corporation), 7—35, 6-chome, Kitashina- 
gawa, Shinagawa-Ku, Tokyo -To, Japan. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Reykjavík. 
Rafmagnstæki og áhöld, rafmagnsfjarskiptatæki og áhöld, rafeindatæki og áhöld 

til hagnýtra nota (þó ekki þau sem tilheyra lækningatækjum), rafmagnstæki í 9. 

    

flokki. (F1. 9). 

Skrás. 1971, nr. 241. Skráningard. 31. ágúst 1971. 

T 135/1971. Tilkynnt 3. maí 1971, kl. 9.00. 

  

Fisons Limited, Harvest House, Felixstowe, Suffolk, Englandi. 

Umboðsmaður: Magnús Thorlacius, hrl., Reykjavík. 
Efni í lyf, dýralyf og hreinlætisvörur, barna og sjúkrafæða, plástrar fyrir lyf- 

og handlækningar, unnið efni í sáraumbúðir, sótthreinsunarefni, efni til að drepa ill- 
gresi og eyða meindýrum, útrýmingarefni, skordýraefni, örgresiefni og sveppaefni. 

(F1. 6). 

 



Nr. 267. 718 

  

Skrás. 1971, nr. 242. Skráningard. 31. ágúst 1971. 

T 136/1971. Tilkynnt 4. maí 1971, kl. 10.36. 

  

C.F. Hathaway Company (Delaware Corporation), 10 Water Street, Waterville, 
Maine, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit, Reykjavík. 
Kjólskyrtur og sportklæðnaður, þ. e. sportskyrtur, peysur, síðbuxur og sportyfir- 

hafnir og jakkar, karlmannabindi, nærskyrtur, nærbuxur og náttskyrtur og dömu- 

  

blússur. (F1. 25). 

Skrás. 1971, nr. 243. Skráningard. 31. ágúst 1971. 

T 137/1971. Tilkynnt 4. maí 1971, kl. 10.36. 

  

C.F. Hathaway Company (Delaware Corporation), 10 Water Street, Waterville. 

Maine, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit, Reykjavík. 
Kjólskyrtur og sportklæðnaður, þ. e. sportskyrtur, peysur, síðbuxur og sportyfir- 

hafnir og jakkar, karlmannabindi, nærskyrtur, nærbuxur og náttskyrtur og dömu- 
blússur. (F1. 25). 
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Skrás. 1971, nr. 244. Skráningard. 31. ágúst 1971. 

T 138/1971. Tilkynnt 4. maí 1971, kl. 10.36. 

HATHAWAY 

C.F. Hathaway Company (Delaware Corporation), 10 Water Street, Waterville, 

Maine, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit, Reykjavík. 
Kjólskyrtur og sportklæðnaður, þ. e. sportskyrtur, peysur, síðbuxur og sportyfir- 

hafnir og jakkar, karlmannabindi, nærskyrtur, nærbuxur og náttskyrtur og dömu- 
blússur. (F1. 25). 

Skrás. 1971, nr. 245. Skráningaisd. %1. ágúst 1971. 

T 139/1971. Tilkynnt 4. maí 1971, kl. 10.36. 

LADY HATHAWAY 

C.F. Hathaway Company (Delaware Corporation), 10 Water Street, Waterville, 
Maine, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit, Reykjavík. 
Kvenblússur og skyrtur. (F1. 25). 

Skrás. 1971, nr. 246. Skráningard. 31. ágúst 1971. 

T 141/1971. Tilkynnt 4. maí 1971, ki. 13.30. 

DISPRINEKX 

Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  
Lyf og lyfjaefni. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 247. Skráningard. 31. ágúst 1971. 

T 142/1971. Tilkynnt 5. maí 1971, kl. 9.00. 

Asd 
Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London SE1 7NA, 

Englandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit, Reykjavík. 
Efnafræðileg viðbótarefni í fljótandi brennsluefni og smurningsefni. Fljótandi 

brennsluefni og smurningsefni. (F1. 1 og 4). 

Skrás. 1971, nr. 248. Skráningard. 31. ágúst 1971. 

T 143/1971. Tilkynnt 5. maí 1971, kl. 13.52. 

GARDNER 

L. Gardner £ Sons Limited, Barton Hall Engine Works, Patricroft, Eccles, Man- 

chester Lancashire, Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit, Reykjavík. 
Brennsluhreyflar og hlutar til þeirra. (F1, 7 og 12.) 
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Skrás. 1971, nr. 249. Skráningard. 31. ágúst 1971. 

T 144/1971. 7. maí 1971, kl. 10.38. 

„„Bilz““ 

Sinalco Aktiengesellschaft, Detmold, Bahnhofstrasse 3—4, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson á Þór, Reykjavík. 
Ölkelduvatn og gosdrykkir og aðrir óáfengir drykkir, síróp og aðrar efna- 

blöndur til framleiðslu drykkja í 32. flokki. KL 32). 

Skrás. 1971. nr. 250. Skráningard. 31. ágúst 1971. 

T 145/1971. Tilkynnt 12. maí 1971, kl. 8.45. 

HYDRAPEN 

Beecham Group Limited, Beecham House, Great West Road, Brentford, Middle- 

sex, Englandi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Reykjavík. 
Fúkalyf. (Fl. 5). 

Réttur áskilinn að nota merkið í öllum stærðum, litum og gerðum. 
  

Skrás. 1971, nr. 251. Skráningard. 31. ágúst 1971. 

T 147/1971. Tilkvnnt 14. maí 1971, kl. 10.00. 

RN lalli 

SE 
Fr Ra ka 
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ir Br it LAN ár ið SATA ii 

GÚÁRANTER | 
British Leyland Motor Corporation (Europe) S.A., a Swiss Company, Motor 

Manufacturers of 3, Avenue des Jordils, 1006 Lausanne, Sviss. 

Umboðsmaður: Faktor Company. 
Vélknúin faratæki á landi. (Fl. 12). 
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Skrás. 1971, nr. 252. Skráningard. 31. ágúst 1971. 

T 149/1971. Tilkynnt 14. maí 1971, kl. 15.00. 

LIFE SAVERS 

Beech-Nut, Inc., 460 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firmanu Sigurjónsson og Þór, Reykjavík. 

  

  

Tyggigúmmií og sælgæti. (FI. 30). 

Skrás. 1971, nr. 253. Skráningard. 31. ágúst 1971. 

T 155/1971. Tilkynnt 17. maí 1971, kl. 14.20. 

ANONYME 

Salve S.A., 73 Route de la Vignettaz-Sud, Fribourg, Sviss. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson og Þór, Reykjavík. 
Baðmullar- eða grisjutappar, dömubindi og allar vörur fyrir náið hreinlæti. 

(F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 254. Skráningard. 31. ágúst 1971. 

T 156/1971. Tilkynnt 17. maí 1971, kl. 14.20. 

SALVESEPT 

Salve S.A., 73 Route de la Vignettaz-Sud, Fribourg, Sviss. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson og Þór, Reykjavík. 
Lyfja- og hreinlætisvörur: smyrsl, áburður, vökvi og úði til hörundshreinsunar 

fyrir sár og húðkvilla, allt þetta, hvort sem það hefur rotverjandi og sótthreinsandi 
eiginleika eða ekki. Plástrar og efni til umbúða, hvort sem er til lækninga eða ekki. 
Sápa, með eða án sótthreinsandi og rotverjandi eiginleikum. (Fl. 3, 6). 

  

B63
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Skrás. 1971, nr. 255. Skráningard. 31. ágúst 1971. 
T 157/1971. Tilkynnt 17. maí 1971, kl. 14.20. 

  

O. C. Balle, Schleswiger Strasse 107, 2390 Flensburg, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firmanu Sigurjónsson og Þór, Reykjavík. 
Romm og rommframleiðsla ásamt drykkjablöndum úr rommi. (Fl. 33). 

Skrás. 1971, nr. 256. Skráningard. 21. sept. 1971. 
T 158/1971. Tilkynnt 17. maí 1971, kl. 14.20. 

THERMPHOS 

Farbwerke Hoechst AG, vormals Meister Lucius £ Bröning, 6230 Frankfurt 
(Main), Postfach 80 03 20, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Reykjavík. 
Hráefni til framleiðslu þvotta og bleikiefna. (Fl. 1). 

  

Skrás. 1971, nr. 257. Skráningard. 21. sept. 1971. 

T 437/1970. Tilkynnt 6. október 1970, kl. 11.00. 

„O'SHERRY'““ 

MacDonald Tobacco Inc., P.O.Box 490, Place d'Armes, Montreal 126, Quebec, 
Kanada. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Vindlar og reyktóbak. (Fl. 34). 
   



  

Skrás. 1971, nr. 258. Skráningard. 21. sept. 1971. 

T 298/1967. Tilkynnt 23. október 1967, kl. 16.30. 

REGAL 

Johnson £ Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, Bandaríkj- 

unum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, Reykjavík. 

  

Þurrkur til að nota við lækningar og uppskurði, sáraumbúðir. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 259. Skráningard. 21. sept. 1971. 

T 53/1971. Tilkynnt 18. febrúar 1971, kl. 16.15. 

DIONAL 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius £ Briúning, Frank- 
furt/Main, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson og Þór, Reykjavík. 
Upplausnarefni fyrir Acetyl-Nitrocellulose, afskurðir af Celluloid og fyrir þynn- 

ur í Í. flokki. (Fl. 1). 

Skrás. 1971, nr. 260. Skráningard. 21. sept. 1971. 

T 90/1971. Tilkynnt 8. marz 1971, kl. 10.25. 

TOLECTIN 

Johnson £ Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, Bandarikj- 

unum. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firma Sigurjónsson og Þór, Reykjavík. 
Lyfjavörur, ætlaðar fyrir dýr og til hreinlætis, sérstaklega bólgueyðandi lyf, sem 

    

ekki eru barksterer. (Fl. 5). 

Skrás. 1971, nr. 261. Skráningard. 21. sept. 1971. 

T 146/1971. Tilkynnt 12. maí 1971, kl. 8.45. 

OPTREKXK 

Optrex (Overseas) Limited, 17, Wadsworth Road, Perivale, Greenford, Middle- 
sex, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 6). 
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Skrás. 1971, nr. 262. Skráningard. 21. sept. 1971. 

T 160/1970. Tilkynnt 21. maí 1971, kl. 15.20. 

HYAMPEN 

Beecham Group Limited, Beecham House, Great West Road, Brentford, Middle- 
sex, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Reykjavík. 
Lyf og lyfjablöndur fyrir menn og dýr. (Fl. 5). 
Réttur áskilinn að nota merkið í öllum stærðum, litum og gerðum. 
  

Skrás. 1971, nr. 263. Skráningard. 21. sept. 1971. 

T 162/1971. Tilkynnt 24. maí 1971, kl. 14.30. 

BONAQA 

The Coca-Cola Company, 310 North Avenue, N.W., Georgia 30313, Bandaríkj- 
unum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson og Þór, Reykjavík. 

  

Óáfengir drykkir og efnablöndur til framleiðslu slíkra drykkja. (Fl. 32). 

Skrás. 1971. nr. 264. Skráningard. 21. sept. 1971. 

T 161/1971. Tilkynnt 24. maí 1971, kl. 14.30. 

BELAQA 
The Coca-Cola Company, 310 North Avenue, N.W., Georgia 30313, Bandaríkj- 

unum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson og Þór, Reykjavík. 

  

Óáfengir drykkir og efnablöndur til framleiðslu slíkra drykkja. (F1. 32). 

Skrás. 1971, nr. 265. Skráningard. 21. sept. 1971. 

T 166/1971. Tilkynnt 27. febrúar 1968, kl. 14.00. 

SIMBA 
The Coca-Cola Company, iðjurekstur, 515 Madison Avenue, New York, N.Y., 

Bandaríkjunum. 
Merkið er skrásett í Washington D.C. 10. september 1968 í alþjóðaflokki 32 

fyrir síróp (syrup) í óáfenga drykki og drykki gerða úr því. (Fl. 32). 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
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Skrás. 1971, nr. 266. Skráningard. 21. sept. 1971. 

T 167/1971. Tilkynnt 26. maí 1971, kl. 15.29. 

LITTLEWOOD 

Einar Ásgeirsson, Nökkvavogi 54, Reykjavík. 
Ofin efni, rúmteppi og borðdúkar, vefnaðarvara, fatnaður þar með talið: stígvél, 

  

skór og inniskór. (Fl. 24 og 25). 

Skrás. 1971, nr. 267. Skráningard. 21. sept. 1971. 

T 168/1971. Tilkynnt 28. maí 1971, kl. 13.17. 

ROCOM 
F. Hoffmann-La Roche á Co., Aktiengesellschaft, Grenzacherstrasse 124—184, 

Basel, Sviss. Ei 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Filmulengjur, skuggamyndir, hljómbylgju- og video-segulbönd, tæki, prentað 

  

mál, allt notað á sviði læknisfræði og heiisugæzlu. (F1. 9, 10 og 16). 

Skrás. 1971, nr. 268. Skráningard. 21. sept. 1971. 

T 114/1971. Tilkynnt 5. marz 1971, kl. 15.25. 

      
      

          

  

    

    

  

O.C. Balle, Schleswiger Strasse 107, 2390 Flensburg, Vestur-Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firma Sigurjónsson og Þór, Reykjavík. 
Allar vörur í 32. og 33. flokki. (Fl. 32 og 33.). 
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Skrás. 1971. nr. 269. Skráningard. 30. sept. 1971. 

T 169/1971. Tilkynnt 1. júní 1971, kl. 8.55. 

  

I. W. S. Nominee Company Limited, Wool House, Carlton Gardens, London 
S. W. 1., Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Ofin efni, rúmteppi og borðdúkar, vefnaðarvörur, og vefnaðar stykkjavörur, 

fatnaðarvörur og hlutar þeirra, teppi, mottur og mottuefni, gólflagningarefni, flóki 

  
  

og undirlög. (Fl. 24, 25 og 27). 

Skrás. 1971, nr. 270. Skráningard. 30. sept. 1971. 

T 170/1971. Tilkynnt 1. júní 1971, kl. 10.25. 

ANDORRA 

Ford Motor Company Limited, 88 Regent Street, London W. 1., Englandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 

  

Mótorökutæki, hlutar til þeirra og fylgitæki. (F1. 12). 

Skrás. 1971, nr. 271. Skráningard. 30. sept. 1971. 

T 171/1971. Tilkynnt 1. júní 1971, kl. 10.25. 

BORDEAUK 

Ford Motor Company Limited, 88 Regent Street, London W. 1., Englandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Mótorökutæki, hlutar til þeirra og fylgitæki. (F1. 12).



1
 

A)
 

1
 

Skrás. 1971, nr. 272. 

T 172/1971. Tilkynnt 1. júní 

CORDOBA 

Ford Motor Company Limited, 88 Regent Street, London W. 1., 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Mótorökutæki, hlutar til þeirra og fylgitæki. 

Skrás. 1971, nr. 273. 

T 173/1971. Tilkynnt 1. júní 

ST. MORITZ 

Ford Motor Company Limited, 88 Regent Street, London W. 1., 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Mótorökutæki, hlutar til þeirra og fylgitæki. 

Skrás. 1971, nr. 274. 

T 174/1971. Tilkynnt 1. júní 

MONTREUK 

Ford Motor Company Limited, 88 Regent Street, London W. 1., 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Mótorökutæki, hlutar til þeirra og fylgitæki. 
  

Skrás. 1971, nr. 275. 

T 175/1971. Tilkynnt 1. júní 

DEAUVILLE 

Ford Motor Company Limited, 88 Regent Street, London W. 1., 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Mótorökutæki, hlutar til þeirra og fylgitæki. 

  

Skrás. 1971, nr. 276. 

T 176/1971. Tilkynnt 1. júní 

KIJAFA 
Vingárden A/S, Klostervej 5--13, Odense, Fyn, Danmörku. 
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Skráningard. 

Skráningard. 

Skráningard. 

Skráningard. 

Skráningard. 

30. sept. 1971. 

1971, kl. 10.25. 

Englandi. 

(F1. 12). 

30. sept. 1971. 

1971, kl. 10.25. 

Englandi. 

(Fl. 12). 

30. sept. 1971. 

1971, kl. 10.25. 

Englandi. 

(Fl. 12). 

30. sept. 1971. 

1971, kl. 10.25. 

Englandi. 

(F1. 12). 

30. sept. 1971. 

1971, kl. 11.50. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £€ Þór, Reykjavík. 
Allar vörur í 33. flokki, þ. e. vín, sterkir drykkir og líkjörar.
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Skrás. 1971, nr. 277. Skráningard. 30. sept. 1971. 
T 177/1971. Tilkynnt 2. júní 1971, kl. 11.00. 

CARBONE SAVOIE 

  

  

S.EÉ.R.S 
Société Anonyme: Société des Electrodes et Refractaires de Savoie, 16 Rue de 

Monceau, París, Frakklandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson á Þór, Reykjavík. 
Efni úr kolefni, sem notuð eru sem leiðarar og við hátt hitastig (í eldstæðum, 

ofnum og hiturum). (F1. 9 og 11). 

Merkið óskast skráð í litum: svörtum, rauðum og hvítum. 

Samkvæmt forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar um vernd eigna- 
réttinda á sviði iðnaðar, nýtur merkið verndar hér á landi frá 29. desember 1970. 
  

Skrás. 1971, nr. 278. Skráningard. 30. sept. 1971. 

T 178/1971. Tilkynnt 2. júní 1971, kl. 12.50. 

AQUAFROST 

Ísvatn hf., Laugavegi 28, Reykjavík. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Reykjavík. 
Drykkjarvatn. (F1. 32). 

Skrás. 1971, nr. 279. Skráningard. 30. sept. 1971. 

T 179/1971. Tilkynnt 3. júní 1971, kl. 13.00. 

„MACDONALD'S“ 

MacDonald Tobacco Inc. (a Canadian Corporation) P. O. Box 490, Place d'Armes, 

Montreal 126, Quebec, Canada. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Vindlingar, vindlar og tóbaksvörur. (F1. 34). 
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Skrás. 1971, nr. 280. Skráningard. 30. sept. 1971. 

T 184/1971. Tilkynnt 9. júní 1971, kl. 14.16. 

SIGNAL 

Unilever Limited, Port Sunlight, Wirral, Cheshire, Englandi. 
Umboðsmaður: A. Fjeldsted og B. Blöndal, hrl., Reykjavík. 
Snyrtivörur alls konar, þó ekki til lækninga og ekki fyrir ilmsápur eða aðrar 

vörur, sem falla undir eða flokka má sem ilmsápur. (Fl. 3). 

Skrás. 1971. nr. 282. Skráningard. 30. sept. 1971. 

T 283/1970. Tilkynnt 7. júlí 1970, kl. 9.55. 

  

  

    
  

Aktiebolaget Casco, Sickla, Stockholm 11, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 

(Fl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 18, 20, 21, 22, 25 og 27). 

    

Skrás. 1971, nr. 283. Skráningard. 30. sept. 1971. 

T 120/1969. Tilkynnt 28. apríl 1969, kl. 11.40. 

EUROWATER 

Euro Water Refining Company Ltd. A/S, iðjurekstur og verzlun, Stilling, 
Danmörku. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson hrl., Reykjavík. 
Allar vörur í 1. flokki, þar á meðal jónskiptiefni, allar vörur í 7. flokki, þar 

á meðal síur fyrir vélar, allar vörur í 11. flokki, þar á meðal innlagningar og fyrir- 
komulag til mýkingar, afsöltunar og hreinsunar á vatni og aðrar innlagningar og 
tækjafyrirkomulag til meðferðar á vatni og síur fyrir þess konar innlagningar og 
tækjafyrirkomulag. (Fl. 1, 7, 11). 
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Skrás. 1971, nr. 284. Skráningard. 6. okt. 1971. 

T 148/1971. Tilkynnt 19. maí 1971, kl. 10.00. 

„KC-PRECI-KAT“ 

KALI-CHEMIF AKTIENGESELLSCHAFT, 300 Hannover, Hans-Böckler-Allee 20, 
Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Efnavörur til iðnaðar. (F1. 1). 

Skrás. 1971, nr. 285. Skráningard. 6. okt. 1971. 

T 164/1971. Tilkynnt 26. maí 1971, kl. 10.56. 

„SCOVINAT“ 

VEB GChemisehe Werke Buna, DDR — 4212, Schkopau, úber Merseburg, A.- 
Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Efnavörur til iðnaðarvísindalegra nota, gerviefni sem hráefni í formi upplausnar, 

blöndur, útfellingar, útþynningar deigs, korna, kúlna, dufts og frauðefna, gerviefni 

  
hálfunnin í formi stanga, platna, pípna, þynna og sprautumótuð. (F1. 1, 17). 

Skrás. 1971, nr. 286. Skráningard. 6. okt. 1971. 

T 181/1971. Tilkynnt 7. júní 1971, kl. 10.45. 

XANADU 

Faberse Incorporated, 1345 Avenue of the Americas, New York, New York, 

Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Reykjavík. 
Sápur, ilmvörur, jurtaolíur, snyrtivörur, hárvatn, baðvörur, hreinlætisvörur, 

kistur og umbúðir fyrir snyrtivörur, lykteyðandi efni til persónulegra nota, fatn- 
aður, þar með talið stígvél, skór og inniskór. (Fl. 3 og 25). 

Skrás. 1971, nr. 287. Skráningard. 6. okt. 1971. 

T 182/1971. Tilkynnt 8. júní 1971, kl. 10.26. 

SUPER-TONE 

General Chemicals and Cosmetics Limited, Sasoon House, P. O. Box 123, Shirley 

Street, Nassau, Bahama Islands. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Reykjavík. 

Ilmvörur (þ. á m. hreinlætistæki efnablöndur til tann- og hárhirðingar og ilm- 
sápur). (F1. 3). 

Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum litum, stærðum og gerðum. 
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Skrás. 1971, nr. 288. Skráningard. 6. okt. 1971. 

T 187/1971. Tilkynnt 10. júní 1971, kl. 10.23. 

  

   
=adidas the brand 

with the 3 stripes=       

Adidas Sportschufabriken Adi Dassler KG, Am Bahnhof, 8522 Herzogenaurach, 
Vestur-Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Á. Fjeldsted og B. Blöndal, hrl., Reykjavík. 
Íþróttaskór og annar fatnaður fyrir íþróttamenn, sérstaklega æfingafatnaður. 

    

(F1. 25). 

Skrás. 1971, nr. 289. Skráningard. 6. okt. 1971. 

T 191/1971. Tilkynnt 16. júní 1971, kl. 12.46. 

ROCOLA 

R.H.€s. Rogers Ltd., Rocola Works, Bolina Road, London, S.E. 16, Englandi. 

Umboðsmaður: Örn Þór í firma Sigurjónsson og Þór, Reykjavík. 

  
  

Fatnaðarvörur. (F1. 25). 

Skrás. 1971, nr. 290. Skráningard. 6. okt. 1971. 

T 196/1971. Tilkynnt 21. júní 1971, kl. 10.46. 

  

Tango 
Skóverksmiðjan AGILA hf., Lyngási 12, Egilsstaðakauptúni. 
Vörumerkið skal nota á skó framleidda af AGILA hf. (Fl. 25). 
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Skrás. 1971, nr. 291. Skráningard. 6. okt. 1971. 

T 197/1971. Tilkynnt 21. júní 1971, kl. 10.46. 

  

  

Skóverksmiðjan AGILA hf., Lyngási 12, Egilsstaðakauptúni. 
Vörumerkið skal nota á skó framleidda af AGILA hf. (Fl. 25). 

Skrás. 1971, nr. 292. Skráningard. 6. okt. 1971. 

T 201/1971. Tilkynnt 22. júní 1971, kl. 16.55 

  

Ásgeir Einarsson, Skipholti 43, Reykjavík. 
Vörur í 5., 8., 9., 10., 16., 28. og 30. flokki og þjónusta í 35., 40., 41. og 42. flokki. 

(Fl. 5, 8, 9, 10, 16, 28, 30, 35, 40, 41, 42).
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Skrás. 1971, nr. 293. Skráningard. 6. okt. 1971. 

T 202/1971. Tilkynnt 22. júní 1971, kl. 16.55 

NATIN 

Ásgeir Einarsson, Skipholti 43, Reykjavík. 
Vörur í 5., 8., 9., 10., 16., 28. og 30. flokki og þjónusta í 35., 40., 41. og 42. flokki. 

(Fl. 6, 8, 9, 10, 16, 28, 30, 35, 40, 41, 42). 

Skrás. 1971, nr. 294. Skráningard. 6. okt. 1971. 

T 203/1971. Tilkynnt 24. júní 1971, kl. 13.34. 

M-M-R 

Merck £ Co. Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1971, nr. 295. Skráningard. 6. okt. 1971. 

T 206/1971. Tilkynnt 25. júní 1971, kl. 10.54. 

DENOFRIT 

A/S De-No-Fa og Lilleborg Fabriker, Sandakerveien 56, Oslo, Noregi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 29. flokki. (Fl. 29). 

Skrás. 1971, nr. 296. Skráningard. 6. okt. 1971. 

T 207/1971. Tilkynnt 25. júní 1971, kl. 10.54. 

NORGE 

Fedders Corporation, Woodbridge Avenue, City of Edison, New Jersey 08817, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson á Þór, Reykjavík. 
Vélar til að þvo og þurrka föt og diska, vélar til að eyða sorpi, vélar og véla- 

verkfæri, hreyflar (ekki í ökutæki á landi), tengl (koblingar) og drifreimar, inn- 

lagningarefni og vélar tl hitunar, suðu, kælingar, loftræstingar, þurrkunar, loft- 
ræstingar og hreinlætislagna, byggingar- og viðgerðarþjónusta. (Fl. 7, 11 og 37). 
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Skrás. 1971, nr. 297. Skráningard. 6. okt. 1971. 

T 208/1971. Tilkynnt 25. júní 1971, kl. 14.00. 

  

Einar Sigurðsson, Bárugötu 2, Reykjavík. 
(Fl. 29, 40 og 42). 

Réttur áskilinn til að nota merkið í hvers konar litum og stærðum. 
    

Skrás. 1971, nr. 298. Skráningard. 6. okt. 1971. 

T 210/1971. Tilkynnt 28. júní 1971, kl. 11.40. 

2 JohnPlayer Special 

  

British-American Tobacco Company Limited, Westminster House, 7, Millbank, 

London, S.W., Englandi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Reykjavík. 
Unnið og óunnið tóbak. (F1. 34). 

Réttur er áskilinn til að nota vörumerkið í hvers konar litum og stærðum. 
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Skrás. 1971, nr. 299. Skráningard. 6. okt. 1971. 

T 212/1971. Tilkynnt 1. júlí 1971, kl. 13.35. 

Prince 

Malchabelli 
Cheseborough-Pond's Inc., 485 Lexington Avenue, New York, N.Y., Bandariíkj- 

unum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Ilmvötn, snyrtivötn, kölnarvatn, baðolía, sólolia, andlitspúður, baðpúður, talk- 

púður, andlitsfarða- og púðurdósir, varalitur, ilmpokar, augnalitur, augnaháralitur 
og augnabrúnablýantar. (Fl. 3). 

Skrás. 1971, nr. 300. Skráningard. 6. okt. 1971. 

T 213/1971. Tilkynnt 1. júlí 1971, kl. 13:35. 

JACK O'DLAMONDS 

Larus £ Brother Company, 18 South 22nd Street, Richmond, Virginia 23217, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

Allar vörur í 34. flokki. (Fl. 34). 

Skrás. 1971, nr. 301. Skráningard. 6. okt. 1971. 

T 214/1971. Tilkynnt 1. júlí 1971, kl. 14.56. 

BOURJOIS 

BOURJOIS S.A., 43, Avenue Marceau, Paris (Seine), Frakklandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Reykjavík. 
Alls konar ilmvörur, fegrunarvörur, sápuvörur, farði, snyrtitæki. (Fl. 3 og 21). 

Skrás. 1971, nr. 302. Skráningard. 6. okt. 1971. 

T 215/1971. Tilkynnt 1. júlí 1971, kl. 14.56. 

EVASTON 

BOURJOIS S.A., 43, Avenue Marcean, Paris (Seine), Frakklandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson € Þór, Reykjavík. 
Alls konar ilmvörur, sápuvörur, farði, snyrtitæki. (F1. 3 og 21).
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Skrás. 1971, nr. 303. Skráningard. 6. okt. 1971. 

T 163/1971. Tilkynnt 25. maí 1971, kl. 11.37. 

    * 

  

Prentverk Skapta Ólafssonar, Holtagerði 15, Kópavogi. (Fl. 35). 

Skrás. 1971, nr. 304. Skráningard. 19. okt. 1971. 

T 323/1968. Tilkynnt 4. nóvember 1968, kl. 11.30. 

„ ARBO““ 

Adshead Ratcliffe £ Co. Ltd., Derby Road, Belper, Derbyshire, Englandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Kítti, viðarkvoða, teygjur, tæki til þess að mæla plastgæði, efni í kittisformi til 

  

þess að lakka, líma saman, innsigla og setja í rúður. (Fl. 2, 9, 17). 

Skrás. 1971, nr. 305. Skráningard. 19. okt. 1971. 

T 531/1970. Tilkynnt 11. desember 1970, kl. 13.25. 

CHEMVIRON 

Chemviron, S.A., Avenue des Arts 13, 1040 Brússel, Belgíu. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjaví. 
Kemisk efni það er að segja kemisk efni, sem ætluð eru til iðnaðar, vísinda (að 

fráteknum kemiskum efnum, sem ætluð eru til læknavísinda), ljósmyndunar, land- 
búnaðar, garðyrkju, skógræktar (að fráteknum samsettum efnum til þess að eyða 
illgresi og skaðlegum dýrum); kvikasilfur, antimon-málmur, lútarsaltir málmar og 
jarðlútarsaltir málmar, áljarðefni (bauxite); gerviviðarkvoða og samtengjandi (syn- 
thetisk) viðarkvoða, það er að segja viðarkvoða til umskipta á íónum, plastísk efni í 
óunnu ástandi (í formi dufts, vökva eða deigs); áburður fyrir jarðveg (náttúr- 
legur og tilbúinn); efnablöndur til að slökkva eld; herzluefni og kemiskar efna- 

blöndur til logsuðu; kemisk efni ætluð til varðveizlu matvæla; sútunarefni; lím- 

efni ætluð til iðnaðar (að fráteknum límefnum og fisklími fyrir pappirsvörur); efni 
til þess að gagnsýra sement, gera það vatnshelt eða herða það eða til þess að eld- 
verja; efni notað til hreinsunar, til síunar og meðferðar á fljótandi og loftkenndum 
straumum til notkunar í iðnaði, í verzlun, á heimilum og fyrir bæjarfélög; virkt 
kolefni; efni til hnoðramyndunar og storknunar; styrkingarefni við storknun; efni 
til brottnáms vatns; efni til þess að rjúfa blöndunarhindrun vökva; efni til fram-
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ræslu og stöðvunar; efni gegn leðjumyndun; samtengjandi „polyméres“ uppleysan- 
leg í vatni; rafmagnsleiðandi „polyméres“; efni marguppleysanleg með rafmagni; 
kemisk efni til þess að berjast gegn úrfellismyndun og til þess að draga úr eyðingu; 
kemisk efni til meðferðar á úrgangi; efni til síunar; efni til meðferðar á vatni; skolp- 
ræsavatni, úrgangsrennsli, sykri, lyfjafræðilegum efnum, kemiskum efnum og gasi; 

lyfjafræðileg efni, efni til dýralækninga og heilsufræðileg efni; meltingarfræðileg 
efni handa börnum og sjúklingum; blóðsugur; ræktun á smásæum lífverum; plástrar; 
efni til sáraumbúða; efni til uppfyllingar í tennur og til þess að taka mót af tönnum; 
sótthreinsandi efni; blöndur til þess að eyða illgresi og skaðlegum dýrum, efni til 
varnar gegn sníkjudýrum,; efni til eyðingar sveppa; læknisfræðilegt te; útbúnaður 
til lýsingar, til hitunar, til framleiðslu á gufu (að fráteknum hlutum véla og vagna), 
til suðu, til frystingar, til þurrkunar, til loftræstingar, þar með talið hitajöfnun eða 
loftjöfnun, til dreifingar vatns og útbúnaðar til eflingar heilbrigði; tæki til hitunar 
vatns; útbúnaður notaður til hreinsunar, síunar og meðferðar á straumum í vökvum 
og straumum í lofti, til notkunar í iðnaði, til notkunar í verzlun, á heimilum og til 

notkunar fyrir bæjarfélög; útbúnaður til aðsogunar vökva eða lofttegunda í fasta 
hluti; útbúnaður til síunar; útbúnaður til að gera gruggugan vökva tæran; útbún- 
aður til framleiðslu á kemiskum efnum; útbúnaður til meðferðar á úrgangi; út- 
búnaður til kælingar og til samþjöppunar; útbúnaður til meðferðar á vatni, vatni 

úr skolpræsum, til meðferðar á frárennsli úrgangsefna, til meðferðar á sykri, á lyfja- 
fræðilegum efnum, á kemiskum efnum og á gasi. (Fl. 1, 5, 11). 

Skrás. 1971, nr. 306. Skráningard. 19. okt. 1971. 

T 211/1971. Tilkynnt 28. júní 1971, kl. 15.15. 

NEREIDA 

Lorenzo Gracia Sancho, Juan Lorens 52-54, Valencia (8), Spáni. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Reykjavík. 

  
Gerviperlur. (F1. 14). 

Skrás. 1971, nr. 307. Skráningard. 19. okt. 1971. 

T 216/1971. Tilkynnt 6. júlí 1971, kl. 11.50. 

SAMARIN 

Salve S.A., 73, Route de la Vignettaz-Sud, 1701 Fribourg, Sviss. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson á Þór, Reykjavík. 
Ávaxtasölt, ölkelduvatn og Ölkelduvatnskjarnar, óáfengir drykkir, ávaxtasaft, 

járnefni, sótthreinsandi efni, ilmvötn, fegrunar- og líkamshirðuefni, sápur, þvotta- 

  

og bleikefni, bletteyðandi efni. (F1.3, 5, 32). 

Skrás. 1971, nr. 308. Skráningard. 19. okt. 1971. 

T 217/1971. Tilkynnt 2. júlí 1971, kl. 14.28. 

„SIR WILLIAM“ 

Macdonald Tobacco Inc. (a Canadian Corporation), P.O. Box 490, Place d'Armes, 

Montreal 126, Quebec, Kanada. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Vindlingar, vindlar og tóbaksvörur. (Fl. 34). 
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Skrás. 1971, nr. 309. Skráningard. 19. okt. 1971. 

T 219/1971. Tilkynnt 8. júlí 1971, kl. 9.35. 

  

Jötunn hf., Hringbraut 119, Reykjavík. 
Rafmótorar og önnur raftæki. (F1. 9). 

Skrás. 1971, nr. 310. Skráningard. 19. okt. 1971. 

T 220/1971. Tilkynnt 8. júlí 1971, kl. 10.30. 

Bit Dre 
Betty Barclay Kleiderfabrik GmbH, Ringstrasse 19, Heidelberg, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Reykjavík. 

  

Fatnaðarvörur. (F1. 25). 

Skrás. 1971, nr. 811. Skráningard. 19. okt. 1971. 

T 221/1971. Tilkynnt 8. júlí 1971, kl. 10.30. 

JACARANDA 

Eau de Cologne á Parfiúmeriefabrik, Glockengasse No. 4711 segenúber der 
Pferdepost von Ferd, Mihlens, Köln-Ehrenefeld, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Reykjavík. 
Allar vörur í 3. flokki. (Fl. 3). 
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Skrás. 1971, nr. 312. Skráningard. 19. okt. 1971. 

T 222/1971. Tilkynnt 9. júlí 1971, kl. 10.43. 

INTRAFIKX 

Intravend A.G., Bachmattstrasse 51-—-53, CH-8048 Zurich, Sviss. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £€ Þór, Reykjavík. 
Brennirör og tilheyrandi til að brenna, bora gegnum og skera steinsteypu, stein- 

(Fl. 7). efni, steina og málma. 

Skrás. 1971, nr. 313. Skráningard. 19. okt. 1971. 

T 223/1971. Tilkynnt 9. júlí 1971, kl. 10.43. 

NOVACRYL 

Farbwerke Hoechst A.G. vormals Meister Lucius £ Brining, 6230 Frankfurt 

(Main), 80, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Reykjavik. 
(F1. 2). Litarefni. 

    

Skráningard. 19. okt. 1971. Skrás. 1971, nr. 314. 

Tilkynnt 12. júlí 1971, kl. 10.42. T 225/1971. 

Royal 

Litton Business Systems, Inc., 850 Third Avenue, New York, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Ragnar Jónsson, hrl., Reykjavík. 
Elektroniskar samlagningarvélar og hlutar af þeim og elektroniskar ljósmynda- 

(F1. 9). vélar og hlutar af þeim. 

  
Skráningard. 19. okt. 1971. Skrás. 1971, nr. 315. 

Tilkynnt 13. júlí 1971, kl. 15.00. T 226/1971. 

FRED PERRY 

Fred Perry Sportswear, Limited, Bridport Road, London, N-18 ÍSN, England. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Reykjavik. 

(Fl. 25). Alls konar fatnaður. 
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Skrás. 1971, nr. 316. Skráningard. 19. okt. 1971. 

T 233/1971. Tilkynnt 15. júlí 1971, kl. 13.24. 

NOVIBEN 

Merck £ Co., Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 

  

Lyf til dýralækninga. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 317. Skráningard. 19. okt. 1971. 
T 232/1971. Tilkynnt 15. júlí 1971, kl. 13.24. 

BONLAM 

Merck £ Co., Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 318. Skráningard. 19. okt. 1971. 

T 235/1971. Tilkynnt 16. júlí 1971, kl. 14.37. 

á AR 
TISSOT 

Fabrique d'Horlogerie Chs TISSOT £ FILS S.A., 24-28 Beau Site — 2400 — 
LE LOCLE — Sviss. 

Umboðsmaður: Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Úr, klukkur og önnur tíma og krónómetrisk mælitæki og hlutar til þeirra, úrarm- 

  

bönd, skartgripir. (F1. 14). 

Skrás. 1971, nr. 319. Skráningard. 19. okt. 1971. 

T 237/1971. Tilkynnt 19. júlí 1971, kl. 10.10. 

ACRASIL 

Alberto-Culver Company, 2525 Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160., 
U.S.A. 

Umboðsmaður: Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Snyrti- og fegrunarvörur, einkum hárfegrunarefni og hárræktunarefni og allar 

vörur í 3. flokki. (F1. 3). 
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Skrás. 1971, nr. 320. Skráningard. 19. okt. 1971. 

T 238/1971. Tilkynnt 19. júlí 1971, kl. 14.15. 

atla ; 
KATLA HF., Laugavegi 178, Reykjavík. Heildverzlun-Pökkunarverksmiðja. 
Matvörur pakkaðar í smásölupakkningar. (Fl. 30 Æ 31). 

Skrás. 1971, nr. 321. Skráningard. 19. okt. 1971. 

T 239/1971. Tilkynnt 20. júlí 1971, kl. 9.06. 

St SA       
Pye Records Limited, A.T.V. House, Great Cumberland Place, London W.1., 

Englandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Grammófónplötur, hljómplötur, hljóðritaplötur, segulbönd, þræðir og tilheyr- 

andi. (F1. 9). 

Skrás. 1971, nr. 322. Skráningard. 19. okt. 1971. 

T 240/1971. Tilkynnt 21. júlí 1971, kl. 13.15. 

GRAND PRIKX 

Carreras Limited, Christopher Martin Road, Basildon, Essex, Englandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 
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Skráningard. 19. okt. 1971. Skrás. 1971, nr. 323. 

Tilkynnt 23. júlí 1971, kl. 11.50. T 242/1971. 

BELL 

Samband ísl. samvinnufélaga, Reykjavík. 

(F1. 29, 30, 31). 

  
Skráningard. 19. okt. 1971. Skrás. 1971, nr. 324. 

Tilkynnt 93. júlí 1971, kl. 11.55. T 243/1971. 

ALLT Á SAMA STAÐ 

Egill Vilhjálmsson hf., Laugavegi 118, Reykjavík. 
Verzlun og þjónusta fyrir bifreiðar og önnur ökutæki. (F1. 35, 36, 37). 

    

Skráningard. 19. okt. 1971. Skrás. 1971, nr. 325. 

Tilkynnt 23. júlí 1971, kl. 11.55. T 244/1971. 

ALLT Á EINUM STAÐ 

Egill Vilhjálmsson hf., Laugavegi 118, Reykjavík. 
Verzlun og þjónusta fyrir bifreiðar og önnur ökutæki. (Fl. 35, 36, 37). 

    

Skráningard. 19. okt. 1971. Skrás. 1971, nr. 326. 

Tilkynnt 27. júlí 1971, kl. 8.50. T 245/1971. 

  

Líftryggingarmiðstöðin hf., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
(FI. 35 og 36). 
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Skrás. 1971, nr. 327. Skráningard. 19. okt. 1971. 

T 246/1971. Tilkynnt 27. júlí 1971, kl. 8.50. 

  

Liftryggingarmiðstöðin hf., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
(Fl. 35 og 36). 

  

Skrás. 1971, nr. 328. Skráningard. 19. okt. 1971. 

T 234/1971. Tilkynnt 16. júlí 1971, kl. 10.03. 

PLEXAFER 

Beecham Group Limited, Beecham House, Great West Road, Brentford, Middle- 
sex, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 
Lyf og lyfjablöndur fyrir menn og dýr. (F1. 5). 
Réttur er áskilinn til að nota merkið í öllum lHtum, stærðum og gerðum. 

  

Skrás. 1971, nr. 329. Skráningard. 19. okt. 1971. 

T 523/1970. Tilkynnt 7. des. 1970, kl. 10.15. 

  

Afurðasala Sambands íslenzkra samvinnufélaga, Kirkjusandi, Reykjavík. 
Allar vörur í 29. flokki. (Fl. 29). 

 



Nr. 267. 144 

  

Skrás. 1971, nr. 330. Skráningard. 19. okt. 1971. 

T 180/1971. Tilkynnt 3. júní 1971, kl. 18.08. 

  

NUGGET 
Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

  
  

Efnablöndur til hreinsunar og fágunar. (Fl. 3). 

Skrás. 1971, nr. 331. Skráningard. 10. nóv. 1971. 

T 248/1971. Tilkynnt 29. júlí 1971, kl. 13.20. 

BOUNTY 

Mars Limited, Dundee Road, Slough, Buckinghamshire, Englandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

  

Kökubúðavörur og kex, sem ekki innihalda lyf. (FI. 90). 

Skrás. 1971, nr. 332. Skráningard. 10. nóv. 1971. 

T 249/1971. Tilkynnt 29. júlí 1971, kl. 13.20. 

GALAXY 

Mars Limited, Dundee Road, Slough, Buckinshamshire, Englandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

  

Kökubúðavörur og kex, sem ekki innihalda lyf. (F1. 30). 

Skrás. 1971, nr. 333. Skráningard. 10. nóv. 1971. 

T 250/1971. Tilkynnt 29. júlí 1971, kl. 13.20. 

MALTESERS 

Mars Limited, Dundee Road, Slough, Buckinghamshire, Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

    
Kökubúðavörur og kex, sem ekki innihalda lyf.. (F1. 30). 

Skrás. 1971. nr. 334. Skráningard. 10. nóv. 1971. 

T 251/1971. Tilkynnt 29. júlí 1971, kl. 13.20. 

SPANGLES 

Mars Limited, Dundee Road, Slough, Buckinghamshire, Englandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Kökubúðavörur og kex, sem ekki innihalda lyf. (F1. 30). 
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Skrás. 1971, nr. 335. Skráningard. 10. nóv. 1971. 

T 252/1971. Tilkynnt 29. júlí 1971, kl. 13.20. 

TREETS 

Mars Limited, Dundee Road, Slough, Buckinghamshire, Englandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

  

Kökubúðavörur og kex, sem ekki innihalda lyf. (F1. 30). 

Skrás. 1971, nr. 336. Skráningard. 10. nóv. 1971. 

T 253/1971. Tilkynnt 29. júlí 1971, kl. 13.20. 

TUNES 

Mars Limited, Dundee Road, Slough, Buckinghamshire, Englandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Kökubúðavörur og kex, sem ekki innihalda lyf. (F1. 30). 

Skrás. 1971, nr. 337. Skráningard. 10. nóv. 1971. 

T 254/1971. Tilkynnt 29. júlí 1971, kl. 13.20. 

FLUAD 

Merck £ Co., Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, U.S. A. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 338. Skráningard. 10. nóv. 1971. 

T 256/1971. Tilkynnt 29. júlí 1971, kl. 15.00. 

KLEEN GUARD 

Firma Alberto-Culver Company, 2525 Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 
60160, U.S. A. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

Efnablöndur til hreinsunar, bónunar og fágunar, einkum húsgagnaáburð, dust- 
úðara, alls konar hreinsiefni, þar á meðal fyrir teppi og allar vörur í 3. flokki. 
I (F1. 3). 

B96
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Skrás. 1971, nr. 339. Skráningard. 10. nóv. 1971. 

T 257/1971. Tilkynnt 30. júlí 1971, kl. 13.00. 

MAXWELL 

General Foods Corporation, 250 North Street, White Plains, New York 10609 

U.S. A. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Mjólk og aðrar mjólkurbúsafurðir og gerviefni í stað mjólkur og rjóma. 

(F1. 29) 

Skrás. 1971, nr. 340. Skráningard. 10. nóv. 1971. 

T 258/1971. Tilkynnt 30. júlí 1971, kl. 18.00. 

MAXWELL HOUSE 
General Foods Corporation, 250 North Street, White Plains, New York 10602, 

U.S. A. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Mjólk og aðrar mjólkurbúsafurðir og gerviefni í stað mjólkur og rjóma. 

(F1. 29). 

Skrás. 1971, nr. 341. Skráningard. 10. nóv. 1971. 

T 259/1971. Tilkynnt 30. júlí 1971, kl. 13.00. 

MAXIM 
General Foods Corporation, 250 North Street, White Plains, New York 10602, 

U.S. A. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Mjólk og aðrar mjólkurbúsafurðir og gerviefni í stað mjólkur og rjóma. 

(F1. 29). 

Skrás. 1971, nr. 342. Skráningard. 10. nóv. 1971. 

T 260/1971. Tilkynnt 30. júlí 1971, kl. 13.00. 

MAX.-PAXK 
General Foods Corporation, 250 North Street, White Plains, New York 10602, 

U.S. A. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

Mjólk og aðrar mjólkurbúsafurðir og gerviefni í stað mjólkur og rjóma. 
(F1. 29).
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Skrás. 1971, nr. 343. Skráningard. 10. nóv. 1971. 

T 261/1971. Tilkynnt 4. ágúst 1971, kl. 10.45. 

SAXIN 

Firma The Wellcome Foundation Lirnited, 183—193 Euston Road, London N.W.1, 

Englandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

Gervisykurefni í 30. flokki. (F1. 30). 

Skrás. 1971, nr. 344. Skráningard. 10. nóv. 1971. 

T 262/1971. Tilkynnt 5. ágúst 1971, kl. 9.46. 

  

(Flokkar: 35, 36, 40 og 42). 

Skrás. 1971, nr. 345. Skráningard. 10. nóv. 1971. 

T 264/1971. Tilkynnt 6. ágúst 1971, kl. 13.12. 

ANOLOK 
0 
Firma Alcan (U.K.) Limited, Alcan House, 30 Berkeley Square, London W.1. 

Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Ál, álblöndur og hlutir búnir til úr því, í 6. flokki, og fyrir aðferð til að setja 

húð á súrefnissamband áls og álblöndur og hluti gerða úr því, í 40. flokki. 

mr 

    
(Fl. 6, 40). 

Skrás. 1971. nr. 346. Skráningard. 10. nóv. 1971. 

T 268/1971. Tilkynnt 10. ágúst 1971, kl. 13.25. 

AVITAT 
Standard Oil Company, Flemington, New Jersey og 30 Rockefeller Plaza, New 

York N.Y., U.S. A. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Flugvélaeldsneyti, smurolíur, feiti og vökvi í afllæki; vörur fyrir flugþjónustu; 

tímarit, landabréf, handbækur fyrir flug, bæklingar; tilbúnar máltíðir á flugi; kökur,
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súpur, ávaxtasafi, gosdrykkir, heitt súkkulaði, kaffi, te og mjólk. Þjónusta við að 

koma flugvélum í stæði, þrífa þær, afgreiða eldsneyti og annast viðhald, fullkomin 
þjónusta við flugáætlun og veðurspá, samgönguþjónusta, þjónusta fyrir biðsal far- 
þega og ráðstefnusali, þjónusta fyrir biðsal einkaflugmanna og hressingaraðstöðu, 
tollþjónusta, ferðamannaþjónusta, bilaþjónusta og bílaleiga; farangursþjónusta og 
erindrekaþjónusta fyrir eldhúsþarfir flugvéla. (Fl. 4, 16, 29, 30, 32, 38). 

Skrás. 1971 nr. 347. 

T 204/1971. 

Skráningard. 10. nóv. 1971. 

Tilkynnt 24. júní 1971, kl. 13.34. 

  

Rothmans of Pall Mall Limited, Weinbersstrasse 79, Zúrich 8035, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

Allar vörur í 34. flokki. (Fl. 34). 

gm ar 

Skrás. 1971, nr. 348. Skráningard. 10. nóv. 1971. 

T 231/1971. Tilkynnt 14. júlí 1971, kl. 9.00. 

„GOLD COAST“ 

Macdonald Tobacco Inc. (a Canadian Corporation), Place d*Armes, Montreal 126, 

Quebec, Kanada. 
Umboðsmaðir: FAKTOR COMPANY, Reykjavik. 
Vindlingar, vindlar og tóbaksvörur. (Fl. 34).
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Skrás. 1971, nr. 349. Skráningard. 16. nóv. 1971. 

T 227/1971. Tilkynnt 13. júlí 1971, kl. 15.00. 

N Ef F Si 

Fred Perry Sportswear Limited, Bridport Road, London N-18 1 SN, Englandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson á Þór, Reykjavík. 
Alls konar fatnaður. (Fl. 25). 

Skrás. 1971, nr. 350. Skráningard. 16. nóv. 1971. 

T 228/1971. Tilkynnt 13. júlí 1971, kl. 15.00. 

Fred Perry Sportswear Limited, Bridport Road, London N-18 1 SN, Englandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Reykjavík. 
Alls konar fatnaður. (F1. 25). 

Skrás. 1971, nr. 351. Skráningard. 16. nóv. 1971. 

T 367,/1967. Tilkynnt 29. desember 1967, kl. 10.30. 

FUROPHAN 

Folienfabrik Forchheim GmbH, Forchheim, Vestur-Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Ágúst Fjeldsted, hrl., Reykjavík. 
Plötur úr „Thermo Plastic“. (Fl. 17}
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Skrás. 1971, nr. 352. Skráningard. 16. nóv. 1971. 

T 175,/1967. Tilkynnt 22. maí 1967, kl. 17.00. 

  

    

  

  

Unilever Limited, Port Sunlight, Cheshire, Englandi. 
Umboðsmaður: Ágúst Fjeldsted, hrl., Reykjavík. 
Sápur, þvottaefni og sápur úr gerviefnum (detergents), bleikiefni og önnur efni 

til þvotta, efni til að hreinsa, þvo og fægja og skúra með. (Fl. 3). 

Skrás. 1971, nr. 353. Skráningard. 16. nóv. 1971. 

T 176/1967. Tilkynnt 22. maí 1967, kl. 17.00. 

  

  

  

    
Unilever Limited, Port Sunlight, Cheshire, Englandi. 
Umboðsmaður: Ágúst Fjeldsted, hrl., Reykjavík. 
Sápur, ilmvötn, snyrti- og hreinlætisefni, snyrtivörur, hreinsaðar olíur, hárvötn 

og tannhreinsunarefni. (Fl. 3). 
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Skrás. 1971, nr. 354. Skráningard. 25. nóv. 1971. 

T 271/1971. Tilkynnt 10. ágúst 1971, kl. 14.00. 

„CONTESSA“ 

Macdonald Tobacco Inc. (a Canadian Corporation), P.O. Box 490, Place d'Armes, 
Montreal 126, Quebec, Canada. 

Umboðsmaður: FAKTOR COMPANY, Reykjavik. 
Vindlingar, vindlar og tóbaksvörur. (Fl. 34). 

Skrás. 1971, nr. 355. Skráningard. 25. nóv. 1971. 

T 272/1971. Tilkynnt 10. ágúst 1971, kl. 15.40. 

„GA ZOFIX“ 

Firma Beiersdorf AG., D 2000 Hamburg 20, Unnastrasse 48, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson á Þór, Óðinsgötu 4, 

  

Reykjavík. 
Plástra, umbúðir, bindi og bönd í heilbrigðisskyni (sáraumbúðir). (F. 6). 

Skrás. 1971, nr. 356. Skráningard. 25. nóv. 1971. 

T 273/1911. Tilkynnt 10. ágúst 1971, kl. 15.40. 

„ILEA“ 

Firma Beiersdorf AG., D 2000 Hamburg 20, Unnastrasse 48, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, 

    

Reykjavík. 
Ilmvörur, efnablöndur til líkamshirðingar og fegrunar, sápur. (F1. 3). 

Skrás. 1971, nr. 357. Skráningard. 25. nóv. 1971. 

T 274/1971. Tilkynnt 10. ágúst 1971, kl. 15.40. 

„LEUKOFLEK“ 

Firma Beiersdorf AG., D 2000 Hamburg 20, Unnastrasse 48, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson €£ Þór, Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Plástra, umbúðir, bindi og bönd í heilbrigðisskyni (sáraumbúðir). (F. 5).
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Skrás. 1971, nr. 358. Skráningard. 25. nóv. 1971. 

T 275/1971. Tilkynnt 10. ágúst 1971, kl. 15.40. 

„LEUKOSILK“ 
nn. þ 

Firma Beiersdorf AG., D 2000 Hamburg 20, Unnastrasse 48, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson é Þór, Óðinsgötu 4 

Reykjavík. 
Efnablöndur til nota sem meðöl, kemiskar efnablöndur til heilsubótar og hrein- 

lætis, plástra, umbúðir, bindi og bönd í heilbrigðisskyni (sáraumbúðir). (FI. 5). 

Skrás. 1971, nr. 359. Skráningard. 25. nóv. 1971. 

T 276/1971. Tilkynnt 10. ágúst 1971, kl. 15.40. 

„LIAN“ 

Firma Beiersdorf AG., D 2000 Hamburg 20, Unnastrasse 48, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

Efnablöndur til líkamshirðingar og fegrunar. (Fl. 3). 

Skrás. 1971, nr. 360. Skráningard. 25. nóv. 1971. 

T 277/1971. Tilkynnt 10. ágúst 1971, kl. 15.40. 

„PEB“ 

Firma Beiersdorf AG., D 2000 Hamburg 20, Unnastrasse 48, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, 

  

Reykjavík. 
Efnablöndur til líkamshirðingar og fegrunar. (F1. 3). 

Skrás. 1971, nr. 361. Skráningard. 25. nóv. 1971. 

T 278/1971. Tilkynnt 10. ágúst 1971, kl. 15.40. 

„PILOT“ 

Firma Beiersdorf AG., D 2000 Hamburg 20, Unnastrasse 48, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Sápur, ilmvörur, efnablöndur til líkamsræktar og fegrunar, hressandi ilmþurrkur, 

rakvatn. (F1. 3 og 21). 
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Skrás. 1971, nr. 362. Skráningard. 25. nóv. 1971. 

T 279/1971. Tilkynnt 10. ágúst 1971, kl. 15.40. 

„SOLEA“ 

Firma Beiersdorf AG., D 2000 Hamburg 20, Unnastrasse 48, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

  

Ilmvörur, efnablöndur til líkamshirðingar og fegrunar, sápur. (Fl. 3). 

Skrás. 1971, nr. 363. Skráningard. 25. nóv. 1971. 

T 280/1971. Tilkynnt 10. ágúst 1971, kl. 15.40. 

„TECHNICOLL“ 

Firma Beiersdorf AG., D 2000 Hamburg 20, Unnastrasse 48, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Límefni í 1., 16. og 17. flokki. 

(Fl. 1, 16 og 17). 

Skrás. 1971, nr. 364. Skráningard. 25. nóv. 1971. 

T 281/1971. Tilkynnt 10. ágúst 1971, kl. 15.40. 

„HANSAPOR“ 

Firma Beiersdorf AG., D 2000 Hamburg 20, Unnastrasse 48, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

  

Plástra, sárabindi og efni. (Fl. 5). 

Skrás. 1971, nr. 365. Skráningard. 25. nóv. 1971. 

T 282/1971. Tilkynnt 10. ágúst 1971, kl. 15.40. 

„ÞPLAJA“ 

Firma Beiersdorf AG., D 2000 Hamburg 20, Unnastrasse 48, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu á, 

Reykjavík. 
Sápur, ilmvörur, efnablöndur til líkamshirðingar og fegrunar. (F1. 3). 

  

B97 
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Skrás. 1971, nr. 366. Skráningard. 25. nóv. 1971. 

T 133/1971. Tilkynnt 28. apríl 1971, kl. 10.26. 

JUNEX 

Junex Konfektions AB S-561 01 Huskvarna, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Fatnaðarvörur. (F1. 25). 

Skrás. 1971, nr. 367. Skráningard. 25. nóv. 1971. 

T 345/1969. Tilkynnt 14. nóvember 1969, kl. 9.30. 

TOBY 

ABU Aktiebolag, Svángsta, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 

  

Veiðispænir. (Fl. 28). 

Skrás. 1971, nr. 368. Skráningard. 25. nóv. 1971. 

T 122/1971. Tilkynnt í5. apríl 1971, kl. 14.45. 

  

F. M. Mattsson Aktiebolag, vélaiðnaður, S- 79200, Mora, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Vörur til upphitunar- og hreinlætislagna. (Fl. 11). 
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Skrás. 1971, nr. 369. Skráningard. 17. des. 1971. 

T 265/1971. Tilkynnt 9. ágúst 1971, kl. 14.38. 

DULON 

Dunlop Limited, Erdington, Birmingham B 24.90 T, Englandi. 
Umboðsmaður: Örn Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík, í firmanu Sigurjónsson og Þór. 
Gúmmí og gervigúmmíi; plastikefni, sem öll eru í þynnum, hellum, blokkum 

og formuðum hlutum í 17. flokki. Sessur (bólstraðar), dýnur, púðar (ekki í tilgangi 
þess að nota við skurðlækningar né lækningar) og bólstraðir hlutar húsgagna í 

  

20. flokki. (Fl. 17 og 20). 

Skrás. 1971, nr. 370. Skráningard. 17. des. 1971. 

T 267/1971. Tilkynnt 10. ágúst 1971, kl. 9.10. 

WYPICIL 

American Home Products Corporation, 685 Third Avenue, New York, Banda- 

ríkjunum. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Læknis- og lyffræðilegar efnablöndur og afurðir. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 371. Skráningard. 17. des. 1971. 

T 269/1971. Tilkynnt 10. ágúst 1971, kl. 14.00. 

  

NN 

Macdonald Tobacco Inc. (a Canadian Corporation) P.O. Box 490, Place d'Arimes, 

Montreal 126, Quebec, Canada. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Vindlingar, vindlar og tóbaksvörur. (Fl. 34). 

      

 



Nr. 267. 156 

  

Skrás. 1971, nr. 372. Skráningard. 17. des. 1971. 

T 270/1971. Tilkynnt 10. ágúst 1971, kl. 14.00. 

Macdonald Tobacco Inc. (a Canadian Corporation) P.O. Box 490, Place d'Armes, 
Montreal 126, Quebec, Canada. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Vindlingar, vindlar og tóbaksvörur. (F1. 34). 

Skrás, 1971, nr. 373. Skráningard. 17. des. 1971. 
T 283/1971. Tilkynnt 17. ágúst 1971, ki. 14.58. 

s 
Samstarfsnefnd um giróþjónustu. 

  

Þjónustuflokkar 35 og 36. (Fl. 35 og 36). 

Skrás. 1971, nr. 374. Skráningard. 17. des. 1971. 

T 284/1971. Tilkynnt 18. ágúst 1971, kl. 11.00. 

FUZZY-FELT 

Allan Industries Limited, Vine Cottage Studios, Farnham Common, nr. Slough, 
Buckinghamshire, Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Leikáhöld og leikföng. (F1. 28). 
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Skrás. 1971, nr. 375. Skráningard. 17. des. 1971. 

T 285/1971. Tilkynnt 18. ágúst 1971, kl. 11.00. 

CALGON 

Calgon Corporation, P.O. Box 1346, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

Allar vörur í 1. flokki. (F1. 1). 

Skrás. 1971, nr. 376. Skráningard. 17. des. 1971. 

T 286/1971. Tilkynnt 18. ágúst 1971, kl. 11.00. 

BLUE JEAN 

Johan Maria Farina Gegenúber dem Júlichs Platz, Köln, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Allar vörur í 3. flokki. (F1. 3). 

Skrás. 1971, nr. 377. Skráningard. 17. des. 1971. 

T 288/1971. Tilkynnt 19. ágúst 1971, kl. 9.40. 

  

  

Sandoz A.G., CH-4002 Basel, Lichtstrasse 35, Sviss. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Rvík. 
Lyfjablöndur fyrir menn og dýr, sótthreinsunarlyf, sáraumbúðir, sáraplástrar og 

aðrir plástrar og gúmmíhlutar í 5. flokki, tæki fyrir rannsóknarstofur í 9. flokki, 
áhöld og tæki til lækninga, skurðlækninga, tannlækninga og dýralækninga, rat- 
magns- og rafeindatæki og áhöld til lækninga og skurðlækninga, alls konar gervi- 
límir í 10. flokki, sérstök húsgögn til notkunar á sjúkrahúsum og af læknum, 
skurðlæknum og tannlæknum í 20. flokki. (F1. 5, 9, 10 og 20). 

Skrás. 1971, nr. 378. Skráningard. 17. des. 1971. 

T 289/1971. Tilkynnt 19. ágúst 1971, kl. 9.56. 

AMOKIN 

Beecham Group Limited Beecham House, Great West Road, Brentford, Middlesex, 

Englandi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Lyfjablöndur fyrir menn og dýr. (Fl. 5).
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Skrás. 1971, nr. 379. Skráningard. 17. des. 1971. 

T 291/1971. Tilkynnt 23. ágúst 1971, kl. 10.35. 

TOFRANIL 

Ciba-Geigy Limited, Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Rvík. 
Lyf, kemiskar efnablöndur til lækninga og heilsugæzlu, efni til lyfjagerðar, 

plástrar, sáraumbúðir, gerilsneiðingarefni og önnur svipuð efni, svo og efni til sótt- 
hreinsunar. (FI. 1 og 5). 

Skrás. 1971, nr. 380. Skráningard. 17. des. 1971. 
T 293/1971. Tilkynnt 24. ágúst 1971, kl. 11.00. 

SAGA Jr 
Flugfélag Íslands hf., Hagatorgi 1, Reykjavík. 
Samgöngustarfsemi og flutningaþjónusta. (FI. 38 og 39). 

Skrás. 1971, nr. 381. Skráningard. 17. des. 1971. 
T 294/1971. Tilkynnt 25. ágúst 1971, kl. 13.00. 

<MACDONALD'S CANADIAN“ 
| 

Macdonald Tobacco Inc. (a Canadian Corporation) P.O. Box 490, Place d'Armes, 
Montreal 126, Quebec, Canada. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Vindlingar, vindlar og tóbaksvörur. (Fl. 34). 

Skrás. 1971, nr. 382. Skráningard. 17. des. 1971. 

T 295/1971. Tilkynnt 25. ágúst 1971, kl. 13.00. 

<HOMBRES“ 

Macdonald Tobacco Inc. (a Canadian Corporation) P.O. Box 490, Place d'Armes, 
Montreal 126, Quebec, Canada. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 

  

  

Vindlingar, vindlar og tóaksvörur. (F1. 34). 

Skrás. 1971, nr. 383. Skráningard. 17. des. 1971. 
T 296/1971. Tilkynnt 25. ágúst 1971, kl. 13.00. 

SCURZON?“ 

Curzon Tobacco Company Limited (a Canadian Corporation) P.O. Box 490, Place 
d'Armes, Montreal 126, Quebec, Canada. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Vindlingar, vindlar og tóaksvörur. (F1. 34).
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Skrás. 1971, nr. 384. Skráningard. 17. des. 1971. 

T 297/1971. Tilkynnt 26. ágúst 1971, kl. 14.50. 

Umboðsmaður: Einar Ásgeirsson, Nökkvavogi 54, Reykjavík. 
Flokkar: 23, 24, 25, 26, 27 og 28. 

Skrás. 1971, nr. 385. Skráningard. 17. des. 1971. 

T 298/1971. Tilkynnt 27. ágúst 1971, kl. 10.40. 

    
   

Sigurbjörn J. Þ. Þorgeirsson, Heiðargerði 45, Reykjavík. 
Hvers konar skó og skóframleiðslu og hluti tilheyrandi skóm, allt án nokkurra 

undantekninga, þ á m. úti- og inniskó, vaðstigvél, tréskó, sokkahlífar, tátiljur, 
skóleppa. (F1. 25). 
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Skrás. 1971, nr. 386. Skráningard. 17. des. 1971. 

T 299/1971. Tilkynnt 27. ágúst 1971, kl. 14.00. 

SKOSCOT“" 

Koscot Interplanetary, Inc., a Florida Corporation, 4805 Sand Lake Road, Orlando, 
Florida, Bandaríkjunum. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Snyrtivörur. (F1. 3). 

Skrás. 1971, nr. 387. Skráningard. 17. des. 1971. 

T 300/1971. Tilkynnt 27. ágúst 1971, kl. 14.50. 

GATINOR 

Sandoz Ltd., CH-4002, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Rvík. 
Lyf í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 388. Skráningard. 17. des. 1971. 

T 331/1966. Tilkynnt 31. október 1966, kl. 13.45. 

WOOLMARK 

I. W. S. Nominee Company Limited, iðjurekstur, Wool House, Carlton Gardens, 
London $. W. 1., Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Ofin efni, rúmteppi og borðdúkar, vefnaðarvörur og vefnaðarstykkjavörur, 

fatnaðarvörur og hluta þeirra. (Fl. 24 og 25). 

Skrás. 1971, nr. 389. Skráningard. 27. des. 1971. 

T 121/1970. Tilkynnt 9. marz 1970, kl. 11.55. 

(Á) SKOGCELL 
Skogságarnas Industri Aktiebolag, Fack, 351 01 Váxjö 1, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Pappírsmassi, bæði uppleysanlegur massi og malaður massi. Ósmíðaðir eða hálf- 

smíðaðir ódýrir málmar og blöndur úr þeim, byggingarvörur úr málmi, svo sem 
klæðningarefni fyrir veggi og þök, enn fremur þilplötur, hús úr málmi, umgjörðir 
fyrir glugga og aðrar málmvörur fyrir byggingariðnað, rör og pípur úr málmi, vírar 
og vörur úr þeim, naglar, skrúfur og aðrar vörur úr ódýrum málmum, sem ekki eru 
talin í öðrum flokkum. Pappir og pappírsvörur, sekkir, pokar og aðrar umbúðir og 
vafningar gerð úr pappír og/eða plasti, umbúðir gerðar úr pappir, pappa og/eða 
plasti sem umbúðir um fatnað, um matvæli, drykkjarvörur, drykki, safa og kemiskt 
framleiddar vörur. Efni til bygginga, gluggar og aðrar byggingarefnavörur, svo sem 
sluggahillur, gluggaumgjörðir, veggplötur, dyr, bogar, ofdyri, dyrastafir, þilplötur, 
eldhúsbúnaður, fatahengi og fataskápar, kústaskápar, byggingarefni, svo sem möl,
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gips, tjara, asfalt, bitumen, múrhúðunarmottur, efni til að klæða veggi, þök og loft, 
sipskalk, gólfklæðning, hellur, steinn og gervisteinn, múrsteinar og flísar, sement, 
steinlím, vörur gerðar úr kalki og sementi, leirkeravörur, hogginn, sagaður og hefl- 
aður viður, tréþynnur, steinsteypa, postulín, glervörur notaðar í byggingariðnaði, 
einnig af þeim tegundum, sem notaðar eru í byggingariðnaði, hús, trefjaplötur og 
þilplötur. Gluggar og aðrir hlutar til byggingariðnaðar gerðir úr plasti eða öðrum 
serviefnum. Byggingarvinna, frágangur, viðhald og viðgerðir. 

(F1. 1, 6, 16, 19, 20, 37). 

Skrás. 1971, nr. 390. Skráningard. 27. des. 1971. 

T 353/1970. Tilkynnt 19. ágúst 1970, kl. 9.45. 

  

Matsushita Seiko Co., Ltd., 18 1-chome, Imafuku Kita, Jotu-ku, Osaka, Japan. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Box 1034, Reykjavík. 
Rafmagnsviftur, rafmagnskæliskápar, rafmagnsryksugur, rafmagnshreyflar, 

hreyflar (þó ekki í ökutæki), loftræsar, rofaborð, rafmagnssaumavélar og aðrar 
rafmagnsvélar. (Fl. 7, 9 og 11). 

Skrás. 1971, nr. 391. Skráningard. 27. des. 1971. 

T 255/1971. Tilkynnt 29. júlí 1971, kl. 15.00. 

  

LIGHT JAMAICA RUM, 

         
(    

  
  

B98



Nr. 267. 162 

O.C. Balle, Schleswiger Strasse 107, Flensburg, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Örn Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur í 33. flokki. (F1. 33). 

Skrás. 1971, nr. 392. Skráningard. 27. des. 1971. 
T 527/1970. Tilkynnt 8. desember 1970, kl. 10.15. 

  

  

UUNITE 
HERMETÍQUE       

L'unité Hermétique S. A., 26 Rue des Amandiers, 92 Nanterre, Frakklandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Þjapparar (Compressors) og mótorþjapparar fyrir kæliáhöld og kælibúnað. 

  

(F1. 7). 

Skrás. 1971, nr. 398. Skráningard. 27. des. 1971. 
T 480/1970. Tilkynnt 28. október 1970, kl. 11.45. 

JOpp0S 
Ferdinando Zoppas S.p.A., Conegliano Veneto, Treviso, Ítalíu. 
Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vélar og vinnuvélar, hreyflar (nema fyrir ökutæki), litlir rafmótorar, tengsl á 

vélar og reimar (nema í ökutæki), skilvindur, þvottavélar og stórþvottavélar, strau- 
vélar, uppþvottavélar, vélar til að þvo potta og álíka fyrir hótel og álíka stofnanir, 
tæki til að eyða eldhúsúrgangi, sem sett er í samband við handlaug, vélar til að 
Íramleiða og framreiða mat fyrir hótel, stofnanir og álíka, vélar til að gera “Ravioli", 
rafmagnsþeytarar og hrærivélar, rafdrifnir raspar, rafdrifnar kaffikvarnir, stór land- 
búnaðartæki, útungunarvélar. Straujárn, rafmagnsrakvélar, handknúnar kjötkvarnir. 
Áhöld og tæki til vísindaþarfa, siglingafræði, landmælinga, ljósmyndatöku, kvik- 
myndatöku, ljóstæknifræði, vigtunar, mælinga, merkjagjafa, eftirlits, björgunar og 
kennslu, tæki, sem vinna, ef látin er í þau mynt eða málmplata, raftæki og raf- 
áhöld, þar með talin rafkveikjarar, rafbjöllur, rafmagnsstraujárn, rafdrifnir fata- 
burstar, rafdrifnar skóburstunarvélar, rafdrifnar samtengdar ryksugur og gólffæg- 
ingarvélar, ryksugur, tæki, sem blása frá sér heitu lofti, hraðsuðukatlar og ídýfu- 
hitarar, spennubreytar, spennujafnarar, stjórntenglar, útvarpsviðtökutæki, sjónvarps-
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tæki, plötuspilarar, hljóðupptökutæki, talvélar, fételjarar til búða, reiknivélar, þar 
með taldar rafeindavélar, slökkvitæki. Kerfi fyrir lýsingu, hitun, gufuframleiðslu, 

eldun, frystingu, þurrkun, loftræstingu, vatnslagnir og afrennsli, þar með talið inn- 
rauðir lampar og aðrir lampar, sérstök tæki fyrir olíu-, gas- og rafmagnshitun, katlar 
fyrir miðstöðvarhitun, katlar fyrir sameiginlega hitun vatns og miðstöðvarhitun, 
hitarar, sem brenna gasi, hitarar, sem brenna léttri olíu, hitarar, sem brenna hráolíu, 

svo og aðrir hitarar, hitaofnar, sem nota olíu, rafmagn og gas, vatnshitarar, sem 
settir eru á krana, vatnshitarar af hverju tagi sem er, miðstöðvarofnar, flatir geisl- 

unarofnar, geislunarofnar og annars konar ofnar, rafmagnshitateppi, rafmagnshita- 
púðar, eldunartæki fyrir hótel, tæki til að framleiða og framreiða matvæli fyrir hótel, 
stofnanir og álíka, heilar eldhúsinnréttingar, gassuðuofnar, eldavélar, rafmagnselda- 
vélar og aðrar eldavélar, eldunartæki af öllu tagi, gasbrennarar fyrir eldhús, raf- 
magnsbökunarofnar, tæki til að steikja í olíu, rafmagnsglóðarsteikjarar, glóðarsteik- 
ingarhaldarar, brauðristar, diskahitarar, rafmagnskaffikönnur, rafmagnsdropakaffi- 

vélar, ískremvélar, vaskar, ísskápar, kælikassar, kældir kassar, frystitæki, ísvatns- 
gjafar, þurrkskápar, þurrktæki fyrir rúmfatnað, hárþurrkur, handþurrkur, tæki til 

að fjarlægja raka úr lofti, heitloftsviftur og blásarar, loftkælitæki, viftur, heitlofts- 
viftur, útsogsblásarar, baðkör, steypiböð, skálar fyrir steypiböð. Rafmagnseldhús- 
klukkur. Húsgögn, hlutar til að setja saman eldhúsinnréttingar, speglar, mynda- 
rammar, vörur úr viði, korki, sefi, reyr, tásum, horni, beini, fílabeini, skeljum, rafi, 

perluskel, merskúmi, celluloid og gerviefnum allra efna þessara, þar með talið efni 
úr plasti. Smá heimilistæki og ílát, þrýstisjóðarar, sítrónupressur, tekatlar, ísmal- 
arar, glervara, postulín og leirvörur, greiður og svampar, burstar og efni til bursta- 
gerðar, áhöld og efni til hreingerninga, stálull. (Fl. 7, 8, 9, 11, 14, 20, 21). 
    

Skrás. 1971, nr. 394. Skráningard. 27. des. 1971. 

T 91/1971. Tilkynnt 9. marz 1971, kl. 13.35. 
  

  

      
The Carling Breweries Limited, 155 King Street South, Waterloo, Ontario, 

Kanada. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Áfenga, bruggaða drykki, þ. e. bjór, öl, lageröl, porteröl og dökkt öl (stout). 

(F1. 32). 
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Skrás. 1971, nr. 395. Skráningard. 27. des. 1971. 

T 109/1971. Tilkynnt 19. marz 1971, kl. 15.07. 

   
Q 

PIERRE ROBERT 
Monsieur Robert AB, Djáknegatan 31, Malmö, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson á Þór, Óðinsgötu 4, Rvík. 
Fegrunarkrem fyrir húð í föstu og fljótandi formi, græðandi krem fyrir húð 

í föstu og fljótandi formi. (F1. 3 og 5). 

Skrás. 1971, nr. 396. Skráningard. 27. des. 1971. 

T 115/1971. Tilkynnt 5. apríl 1971, kl. 15.25 

HASSELBLAD 

Victor Hasselblad AB, St. Eriks Torg 3, 401 23 Göteborg 1, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 9. fl. (F1. 9). 

Skrás. 1971, nr. 397. Skráningard. 27. des. 1971. 

T 116/1971. Tilkynnt 5. apríl 1971, kl. 15.25. 

(ve HAsstiBLAD=/ 
þa 
  

Victor Hasselblad AB, St. Eriks Torg 3, 401 23 Göteborg 1, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Allar vörur í 9. fl. (F1. 9).



Skrás. 1971, nr. 398. Skráningard. 27. des. 1971. 

T 119/1971. Tilkynnt 7. marz 1971, kl. 14.45. 

SSCHUSS" 

SCHUSS, S.L. Barrio Moliano, Pasajes, San Sebastián, Spáni. 

Umboðsmaður: Stefán Bjarnason, verkfræðingur, Hamrahlíð 29, Reykjavík. 

Óáfengir gosdrykkir og efni til þeirra, ávaxtasafar án gerjunar nema epla- og 
appelsínusafar, svaladrykkir, ölkeldudrykkir og sódavatn. (F1. 32). 

Skrás. 1971, nr. 399. Skráningard. 27. des. 1971. 

T 123/1971. Tilkynnt 15. apríl 1971, kl. 14.45. 

  

F.M. Mattsson ÁAktiebolag, Box 55, S-792 00 Mora, Sviþjóð. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Efni og tæki til upphitunar, kælingar, vatnsleiðslu og hreinlætislagna. (Fl. Í1). 

Skrás. 1971, nr. 400. Skráningard. 27. des. 1971. 

T 150/1971. Tilkynnt 14. maí 1971, kl. 15.00. 

JANE'S 

Monsieur Robert AB, Djáknegatan 31, Malmö, Sviþjóð. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson á Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Sápur, ilmefni, jurtaolíur, fegrunarlyf, hárvökva og tannkrem, efnablöndur til 

hreinlætis og lykteyðandi efni, hárgreiðslu, handsnyrtingu, fótsnyrtingu og snyrti- 

  

stofur. (F1. 3, 5 og 42). 

Skrás. 1971, nr. 401. Skráningard. 27. des. 1971. 

T 151/1971. Tilkynnt 14. maí 1971, kl. 15.00. 

JANE HELLEN 

Monsieur Robert AB, Djáknegatan 31, Malmö, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Sápur, ilmefni, jurtaolíur, fegrunarlyf, hárvökva og tannkrem, efnablöndur til 

hreinlætis og lykteyðandi efni, hárgreiðslu, handsnyrtingu, fótsnyrtingu og snyrti- 
stofur. (Fl. 3, 5 og 42).
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Skrás. 1971, nr. 402. Skráningard. 27. des. 1971. 

T 152/1971. Tilkynnt 14. maí 1971, kl. 15.00. 
  

  

ORIGINAL PR FOR MEN 
PIERRE RÓBERT 

VINNI 

    

  

  

Monsieur Robert AB, Djáknegatan 31, Malmö, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Sápur, ilmefni, jurtaolíur, fegrunarlyf, hárvökva og tannkrem, efnablöndur til 

hreinlætis og lykteyðandi efni. (Fl. 3 og 5). 

Skrás. 1971, nr. 403. Skráningard. 27. des. 1971. 

T 153/1971. Tilkynnt 14. maí 1971, kl. 15.00. 
  

  

  

ORIGINAL PR FOR MEN 
PIERRE ROBERT 

NEANAÐ ARIT 

|         
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Monsieur Robert AB, Djáknegatan 31, Malmö, Svíþjóð. 
Sápur, ilmefni, jurtaolíur, fegrunarlyf, hárvökva og tannkrem, efnablöndur til 

hreinlætis og lykteyðandi efni. (Fl. 3 og 5). 

Skrás. 1971, nr. 404. Skráningard. 27. des. 1971. 

T 154/1971. Tilkynnt 14. maí 1971, kl. 15.00. 

  

      
  N

R
 

  

  

ORIGINAL PR FOR MEN 
PIERRE ROBERT 

AETED CLJAÆ       

  

| ENNIÐ Í 

Monsieur Robert AB, Djáknegatan 31, Malmö, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Sápur, ilmefni, jurtaolíur, fegrunarlyf, hárvökva og tannkrem, efnablöndur til 

hreinlætis og lykteyðandi efni. (Fl. 3 og 5). 

Skrás. 1971, nr. 405. Skráningard. 27. des. 1971. 

T 188/1971. Tilkynnt 10. júní 1971, kl. 10.35. 

BATHYRAÐ 
COMPAGNIES DES COMPTEURS, 42 rue Saint-Dominique Paris 7 eme, 

Frakklandi. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Tæki, er tekur Ýmiss konar mál í sambandi við fiskinet, einkum dragnót, sem 

dregin er af skipi, svo sem: að mæla lóðrétt op dragnótar, fjarlægð hennar frá 
hafsbotni, fylgjast með þeim fiski, er í hana fer, og tryggja þráðlausan electroniskan 
flutning þessara upplýsinga milli netsins og dráttarskipsins. (Fl. 9). 

 



Nr. 267. 768 

Skrás. 1971, nr. 406. Skráningard. 29. des. 1971. 

T 189/1971. Tilkynnt 11. júní 1971, kl. 11.46. 

  

Viking Sport Arms Co. Aktiebolag, Fack, 63 101 ESKILSTUNA, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Allar vörur, í 3., 4., 9., 13., 18., 25. og 28. flokki. (F1. 3, 4, 9, 13, 18, 25, 28). 
  

  

Skrás. 1971, nr. 407. Skráningard. 29. des. 1971. 

T 194/1971. Tilkynnt Í8. júní 1971, kl. 13.23. 

DENTONYL 

Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, Stadsgárden 6, Stockholm, 
Svíþjóð. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 

  
Tannburstar. (FI. 21). 

Skrás. 1971, nr. 408. Skráningard. 29. des. 1971. 

T 263/1971. Tilkynnt $. ágúst 1971, kl. 14.46. 

Icewool 

Álafoss hf., Bankastræti 6, P.O. Box 404, Reykjavík, Ísland. (Fl. 23, 24 og 25). 

Skrás. 1971, nr. 409. Skráningard. 29. des. 1971. 

T 290/1971. Tilkynnt 19. ágúst 1971, kl. 14.50. 

RÖÐDE ORM 

ÖSTERSUNDS BRYGGERI AKTIEBOLAG, Östersund, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 32. og 33. flokki. (F1. 32 og 33). 
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Skrás. 1971, nr. 410. Skráningard. 29. des. 1971. 

T 292/1971. Tilkynnt 23. ágúst 1971, kl. 10.36. 

  

  

Grammofon AB Electra, Ankadammsgatan 5, P.O. Box 1178, 171 23 Solna 1, 

Svíþjóð. . 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson á Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Hljómplötur og tónbönd í 9. flokki. (F1. 9). 

Skrás. 1971, nr. 411. Skráningard. 29. des. 1971. 

T 301/1971. Tilkynnt 27. ágúst 1971, kl. 14.50. 

GOTINAR 

Sandoz Ltd., CH-4002 Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Lyf í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 412. Skráningard. 29. des. 1971. 

T 302/1971. Tilkynnt 27. ágúst 1971, kl. 14.50. 

WALL-HESS 

I. D. Fligger. indeh. Mich. Schnack, Íslevdalvej 151, 2610 — Rödovre, Danmörku. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Ofinn striga til veggklæðningar í 24. flokki. (F1. 24). 
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Skrás. 1971, nr. 413. Skráningard. 29. des. 1971. 

'T 303/1971. Tilkynnt 30. ágúst 1971, kl. 14.05. 

PROXIGEL 

Stafford-Miller Limited, 166 Great North Road, Hatfield, Hertfordshire, Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Lyffræðilegar efnablöndur og efnasambönd. (Fl. 5). 

Skrás. 1971, nr. 414. Skráningard. 29. des. 1971. 

T 305/1971. Tilkynnt 3. september 1971, kl. 16.00. 

Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Gottlieberstrasse 25, 775 Kon- 
stanz, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Efnafræðilegar framleiðsluvörur til notkunar í iðnaði og til vísindalegra nota. 

Efni til að breyta yfirborði jarðar, efni til að bæta bragð, lykt og útlit meðala og 
matvæla. Gerviefni í formi dufts, vökva eða deigs. Hjálparefni til lakkgerðar, sér- 
staklega uppþeytiefni, uppleysiefni, stöðvunarefni, húðverndunarefni, matteringarefni, 
ljósfestiefni, efni til að mynda net. Efni til jöfnunar, þurrkunar, svo og bindi- og 
þykkiefni. Tilbúinn áburður, eldslökkviefni, herðiefni og hjálparefni til lóðunar. Efni 
til að vernda matvæli og halda þeim ferskum. Görvunarefni, límefni til nota í iðnaði, 
litir, fernisar, lökk, ryðverndunarefni, efni til að vernda timbur, beis fyrir timbur, 

vefnað og leður, náttúrleg harpixefni, málmþynnur og málmduft fyrir málara og 
skreytingamenn, þvotta- og bleikingarefni, efni til að fjarlægja fitu, sápur, ilmvötn, 
rokgjarnar olíur, efni til hár-, Mkams- og fegurðarsnyrtingar. Hárvötn, efni til 
tannhirðingar, lyf og lyf til dýralækninga, enn fremur efni til heilsugæzlu, efni 
til sjúkdómsgreiningar, efni til geislalækninga, sérstakur matur fyrir börn, fullorðna 
og sjúklinga. Læknisfræðileg bætiefni í fóður, sáraumbúðir, efni til tannfyllingar, 
deig til að nota í tannsmíði, viðloðunarefni fyrir gervitennur, sótthreinsunarefni, 
efni til útrýmingar illgresi og meindýra, vísindaleg mæli- og stjórntæki og áhöld, 
tæki og áhöld til skurðlækninga, lækninga, tannlækninga og dýralækninga (þar með 
talið gervilimir, augu og tennur, kennslu- og fræðslutæki (ekki áhöld), dextrosa í föstu 
formi, enn fremur sem duft, og samband af þessu til nota í matvælaiðnaði, sykurefni 
með fjörefnabæti, fóðurvörur og bætiefni í fóðurvörur. (F1.1,9,3,5, 9, 10, 16, 30, 31). 

 



Skrás. 1971, nr. 415. Skráningard. 29. des. 1971. 

T 306/1971. Tilkynnt 7. september 1971, kl. 15.00. 

SLANDLUBBER?" 

M. Hoffman á Company, Inc., 160 North Washington Street, Boston, Massa- 

chusetts, Bandaríkjunum. 
Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Vinnugallar, vinnubuxur, peysur, stuttbuxur, buxur, nankinsbuxur, frakkar, 

    

jakkar og svuntur fyrir karla, konur og börn. (Fl. 25). 

Skrás. 1971, nr. 416. Skráningard. 29. des. 1971. 

T 307/1971. Tilkynnt 9. september 1971, kl. 10.00. 

  
Pye Records Limited, ATV House, Great Cumberland Place, London W.1., 

Englandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Grammófónplötur, hljómplötur, hljóðritaplötur, segulbönd, þræðir og til- 

heyrandi. (F1. 9). 
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Skrás. 1971, nr. 417. Skráningard. 29. des. 1971. 

T 308/1971. Tilkynnt 10. september 1971, kl. 11.20. 

EMPREINTE 

Courreges Parfums-Société a Responsabilité limitée, 11bis, rue Boissy d'Anglas 
— Paris 8e, Frakklandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson á Þór, Óðinsgötu 4, Rvík, 
Sápur, ilmvörur, kölnarvatn og ilmvötn, olíur fyrir húð og snyrtingu, fegrunar- 

og fegurðarvörur, efnablöndur fyrir hár, húð og til böðunar, efnablöndur til tann- 

    

hirðingar. (FI. 3). 

Skrás. 1971, nr. 418. Skráningard. 29. des. 1971. 

T 310/1971. Tilkynnt 10. september 1971, kl. 14.55. 

  

Kristján G. Gíslason hf., Hverfisgötu 6, Pósthólf 906. 
Súkkulaðihúðað kremkex. (Fl. 30).
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Skrás. 1971, nr. 419. 

T 311/1971. 

Skráningard. 29. des. 1971. 

Tilkynnt 13. september 1971, kl. 11.50. 

SUNKIST GROWERS INC., 14130 Riverside Drive, Sherman Oaks, California 

91403, U.S.A. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 31. og 32. flokki, sérstaklega nýja ávexti og grænmeti (31. flokki) 

og ölkelduvatn og gosdrykki og aðra óáfenga drykki, síróp og aðrar efnablöndur 
til framleiðslu drykkja í 32. flokki. (F1. 31 og 32). 

Skrás. 1971, nr. 420. Skráningard. 29. des. 1971. 

T 312/1971. Tilkynnt 13. september 1971, kl. 11.50. 

Sunkist Growers Inc., 14130 Riverside Drive, Sherman Oaks, California 91403, 
U.S.A. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 31. og 32. flokki, sérstaklega nýja ávexti og grænmeti (31. flokki) 

og ölkelduvatn og gosdrykki og aðra óáfenga drykki, síróp og aðrar efnablöndur 
til framleiðslu drykkja (32. flokki). (Fl. 31 og 32). 
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Skrás. 1971, nr. 421. Skráningard. 29. des. 1971. 

T 315/1971. Tilkynnt 14. september 1971, kl. 10.00. 

VISTACIN 

Beecham Group Limited, Beecham House, Great West Road, Brentford, Middlesex, 
Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Efnablöndur til nota sem meðul fyrir menn og dýr. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 422. Skráningard. 29. des. 1971. 

T 316/1971. Tilkynnt 14. september 1971, kl. 10.00. 

PENOCIN 

Beecham Group Limited, Beecham House, Great West Road, Brentford, Middlesex. 
Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Efnablöndur til nota sem meðul fyrir menn og dýr. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 423. Skráningard. 29. des. 1971. 

T 318/1971. Tilkynnt 15. september 1971, kl. 10.55. 

ROBIN HOOD 

International Multifoods Corporation, 1200 Investors Building, Minneapolis, 
Minnesota 55402, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Hveiti, valsaðir hafrar, kornmatur, dýrafóður, kökur og bökunarvörur. 

(F1. 30 og 31). 

  

Skrás. 1971, nr. 424. Skráningard. 29. des. 1971. 

T 319/1971. Tilkynnt 15. september 1971, kl. 15.30. 

Biligram 

Schering AB., D 1 Berlín 65, Millerstrasse 170/172 og D 4619 Bergkamen, Wald- 
strasse 14, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Jón N. Sigurðsson, hrl., Reykjavík. 
Röntgenkontrastefni. (F1. 5). 
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Skrás. 1971, nr. 425. Skráningard. 29. des. 1971. 

T 321/1971. Tilkynnt 16. september 1971, kl. 13.15. 

M-R-VAX 

Merck á Co., Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, U.S.A. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1971, nr. 426. Skráningard. 29. des. 1971. 
T 324/1971. Tilkynnt 21. september 1971, kl. 14.20. 

  

      

  

  

British-American Tobacco Company Limited, Westminster House, 7 Millbank, 
London, W. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Unnið og óunnið tóbak. (F1. 34).
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Skrás. 1971, nr. 427. Skráningard. 29. des. 1971. 

"t' 326/1971. Tilkynnt 24. september 1971, kl. 15.20.    
REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT 8/10, Avenue Emile Zola á 

BILLANCOURT (Hauts de Seine), Frakklandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 12. flokki (ökutæki; flutningatæki til notkunar á landi í lofti eða 

á sjó (og vatni). (Fl. 12). 

Skrás. 1971, nr. 428. Skráningard. 29. des. 1971. 

T 325/1971. Tilkynnt 22. september 1971, kl. 13.16. 

ESKACEF 

SMITH KLINE á“ FRENCH LABORATORIES, 1500 Spring Garden Street, Phila- 
delphia, Pennsylvania, Bandaríkjunum. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 429. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 43/1970. Tilkynnt 2. febrúar 1970, kl. 16.30. 

  

      

ANCHOR 
N. V. Tabaksfabriek J. Gruno, Wallerstraat 4, Nijkerk, Hollandi. 

Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Tóbak. (Fl. 34).



  

Skrás. 1971, nr. 430. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 140/1971. Tilkynnt 4. maí 1971, kl. 10.36. 

C. F. Hathaway Company (Delaware corporation) 10 Water Street, Waterville, 
Maine, Bandaríkjum Norður Ameríku. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson cand. polit., Reykjavík. 
Herraskyrtur. (Fl. 25). 

Skrás. 1971, nr. 481. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 241/1971. Tilkynnt 21. júlí 1971, kl. 13.50. 

o 

chicco 
ka E! 

Artsana di P. Catelli, Como (Ítalía) Via Mentana, 21. 
Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Diskar, bollar, glös, flöskur og allt úr plastefnum. Vörur í 28. fl. (einkum leik- 

    

  

föng gerð úr plast og viðarefnum). (F1. 21 og 28). 

Skrás. 1971, nr. 432. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 304/1971. Tilkynnt 1. sept. 1971, kl. 11.30. 

SUNTEC 

Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha, 1/25, 1-chome, Dojima-Hamadori, Kita-ku, 
Osaka, Japan. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Gervi viðarkvoðu í formi dufts, vökva, klísturs og smákúlna. (Fl. 1). 

Skrás. 1971, nr. 433. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 332/1971. Tilkynnt 1. okt. 1971, kl. 11.50. 

APURIN 

A/S GEA, Holger Danskesvej 89, Köbenhavn F, Danmörku. 

Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 
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Skrás. 1971, nr. 434. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 335/1971. Tilkynnt 1. okt. 1971, kl. 11.50. 

LYSANTIN 

A/S GEA, Holger Danskesvcj 89, Köbenhavn F, Danmörku. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Lyfja- og meðalablöndur og efnablöndur til nota sem sérstakt mataræði. (F1.5). 

Skrás. 1971, nr. 435. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 329/1971. Tilkynnt 30. sept. 1971, kl. 10.28. 

ALBERTO BALSAM 

Alberto-Culver Company, 2525 Armitage Avenue, Melrose Park, Tlinois 60160, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Snyrti- og fegrunarvörur, einkum hárfegrunar- og hárræktunarefni og shampoos 

og allar vörur í 3. flokki. (F1. 3). 

Skrás. 1971, nr. 436. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 334/1971. Tilkynnt 1. okt. 1971, kl. 11.50. 

DANICAL 

A/S GEA, Holger Danskesvej 89, Köbenhavn F, Danmörku. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson á Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Lyfjatöflur, sem innihalda sorbiddinitrat til notkunar gegn háum blóðþrýstingi, 

hjartakrampa og þess háttar. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 487. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 336,/1971. Tilkynnt 1. okt. 1971, kl. 11.50. 

ORABET 

A/S GEA, Holger Danskesvej 89, Köbenhavn F, Danmörku. 

Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. fl. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 438. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 337/1971. Tilkynnt 1. okt. 1971, kl. 11.50. 

REGULIN 

A/S GEA, Holger Danskesvej 89, Köbenhavn F, Danmörku. 

Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Lyfjablöndur til temprunar á blóðþrýstingi. (F|. 5).
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Skrás. 1971, nr. 439. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 338/1971. Tilkynnt 1. okt. 1971, kl. 11.50. 

RELAXAN 

A/S GEA, Holger Danskesvej 89, Köbenhavn F, Danmörku. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Lyfjablöndur og efnablöndur til nota sem sérstakt mataræði. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 440. Skráningard. 30. des. 1971. 
T 339/1971. Tilkynnt 1. okt. 1971, kl. 11.50. 

SULFOTRIM 

A/S GEA, Holger Danskesvej 89, Köbenhavn F, Danmörku. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson æ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Inntökulyf gegn smitandi sjúkdómum, í 5. fl. (Fl. 5). 

Skrás. 1971, nr. 441. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 340/1971. Tilkynnt 1. okt. 1971, kl. 11.50. 

THYCAPZOL 

A/S GEA, Holger Danskesvej 89, Köbenhavn F, Danmörku. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson é Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

  

Sérstök lyf og efnablöndur til nota sem sérstakt mataræði. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 442. Skráningard. 30. des. 1971. 
T 341/1971. Tilkynnt 1. okt. 1971, kl. 11.50. 

TRESORTIL 

A/S GEA, Holger Danskesvej 89, Köbenhavn F, Danmörku. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £€ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Sérstakar lyfja- og meðalablöndur ásamt sérstöku næringarefnamataræði. (Fl. ð). 

Skrás. 1971, nr. 443. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 342/1971. Tilkynnt 1. okt. 1971, kl. 11.50. 

TRIHISTAN 

A/S GEA, Holger Danskesvej 89, Köbenhavn F, Danmörku. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Sérstök lyf og sérstakar efnablöndur til nota sem mataræði. (F1. 5). 
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Skrás. 1971, nr. 444. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 343/1971. Tilkynnt 1. okt. 1971, kl. 11.50. 

VIBEDEN 

A/S GEA, Holger Danskesvej 89, Köbenhavn F, Danmörku. 

Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Sérstök lyf og efnablöndur til nota sem sérstakt mataræði. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 445. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 344/1971. Tilkynnt 1. okt. 1971, kl. 15.00. 

SANOL 

Hreinn, sápuverksmiðja, Barónsstíg 2, Reykjavík. 
Baðsápa, handsápa og aðrar vörur í 3. og 6. flokki. (F1. 3 og 5). 

Skrás. 1971, nr. 446. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 346/1971. Tilkynnt 4. okt. 1971, kl. 11.52. 

SISTA 

Henkel £ Cie GmÞH, 4000 Dússeldorf 1, Postfach 1100, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Rvík. 

Efnavörur til iðnaðar, límefni fyrir mörtel og steypu, lím til iðnaðar. Gagn- 

dreypingarefni fyrir steypu og múrhúðun, ryðvarnarefni kitti og harpix. Hita- 

einangrunarefni, efni til þéttingar og einangrunar bygginga og hluta af byggingum, 

límbönd til að setja saman einangrunarefni. Gróf möl og múrhúðunarefni til 

byggingar. (Fl. 1, 2, 17 og 19). 

Skrás. 1971, nr. 447. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 349/1971. Tilkynnt 4. okt. 1971, kl. 13.10. 

DAPANONE 

Merck € Co., Ine., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, U.S. A. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

Lyf til dýralækninga. (F1. 5). 

Skrás. 1971, nr. 448. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 350/1971. Tilkynnt 4. okt. 1971, kl. 138.10. 

DEPTAVAC—L 

Merck á Go., Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahwav, New Jersey, U.S. Á. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

Allar vörur í 5. fl. (Fl. 5). 
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Skrás. 1971, nr. 449. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 351/1971. Tilkynnt 5. okt. 1971, kl. 9.40. 

„CENTAUR“ 

Lentheric Limited, 17 Old Bond Street, London, W., Englandi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
IlImvörur, hreinlætisefni ekki til lækninga, snyrtivörur, tannhreinsiefni, hár- 

eyðingarefni, hreinlætistæki (sem ekki fellur undir aðra flokka), hárþvottaefni, 

sápur og essentialolíur. Efni til persónulegra nota til að eyða slæmri lykt. 

  
(Fl. 3 og 5). 

Skrás. 1971, nr. 450. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 352/1971. Tilkynnt 5. okt. 1971, kl. 14.00. 

NORD-COOP 

Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förenins, Stadssárden 6, Stokkhólmi, 
Svíþjóð. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson cand. polit., Reykjavík. 

  

Allar vörur í flokkunum 3 og 5. (Fl. 3 og 5). 

Skrás. 1971, nr. 451. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 353/1971. Tilkynnt 5. okt. 1971, kl. 14.00. 

EURO-COOP 

Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, Stadsgárden 6, Stokkhólmi, 
Sviþjóð. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson cand. polit., Reykjavík. 
Allar vörur í flokkunum 3 og 5. (FI. 3 og 5). 
    

Skrás. 1971, nr. 452. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 354/1971. Tilkynnt 5. okt. 1971, kl. 14.31. 

VIACOM 

Viacom International Inc., 345 Park Avenue, New York, N. Y., U.S.A. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Rvík. 
Framkallaðar filmur og kvikmyndir. (F1. 9). 

Skrás. 1971, nr. 453. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 355/1971. Tilkynnt 6. okt. 1971, kl. 10.20. 

SWINGING BODY 

Alberto-Culver Company, 2525 Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, 
U.S. A.
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Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson £ Þór, Óðinsgötu 4, Rvík. 
Snyrti- og fegrunarvörur, einkum hárlökk (sprays), hárlagningarefni í fljótandi 

formi og kremi, shampó. (Fl. 3). 

Skrás. 1971, nr. 454. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 357/1971. Tilkynnt 7. okt. 1971, kl. 10.54. 

Heuer-Léonidas S.A., 13 rue Veresius, Bienne, Sviss. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson cand. polit., Reykjavík. 

Rafmagns-, rafeinda- og vélvirkir liðar (udlösere) og liðabúnaður fyrir vísinda- 
leg, siglingafræðileg, jarðfræðileg, raffræðileg (hér með talin radiotæknileg) áhöld 
og tæki, enn fremur áhöld og tæki til vigtunar, eftirlits og mælinga, hér með talin 
áhöld og tæki til tímamælinga og tímáskrásetningar; úr, klukkur og hvers konar 
tæki og áhöld til tímamælinga ásamt hlutum og fylgihlutum nefndra vara, hér með 

  

taldir rafmagns og vélvirkir liðar. (F1. 9 og 14). 

Skrás. 1971, nr. 455. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 358/1971. Tilkynnt $. okt. 1971, kl. 13.20. 

  

  

Wm. Wrigley jr. Company, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Tllinois, U.S.A. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Tyggigúm og sælgæti (confectionery). (F1. 30). 

 



783 Nr. 267. 

Skrás. 1971, nr. 456. Skráningard. 30. des. 1971. 
T 359/1971. Tilkynnt 8. okt. 1971, kl. 13.20. 

     
  

   

1pany, 410 North Michigan Avenue, Chicago, IHlinois, U.S.A. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Tyggigúm og sælgæti. 
Merkið er í ljósgrænum, rauðum, hvítum og dökkgrænum lit. (F1. 30). 

Skrás. 1971, nr. 457. Skráningard. 30. des. 1971. 

  

RIF 

Wim. Wrigley jr. Con 

T 360/1971. Tilkynnt 8. okt. 1971, kl. 13.20. 
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Wm. Wrigley jr. Company, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, U.S.A. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Tyggigúm og sælgæti. 

  

Merkið er í gulum, rauðum og svörtum lit. (Fl. 30). 

Skrás. 1971, nr. 458. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 361/1971. Tilkynnt 8. okt. 1971, kl. 138.30 

  

Wim. Wrigley jr. Company, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, U.S.A. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Tyggigúm og sælgæti. 
Merkið er í hvítum, rauðum og dökkgrænum lit. (Fl. 30). 

 



Skrás. 1971, nr. 459. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 362/1971. Tilkynnt 11. okt. 1971, kl. 11.00. 

  
Noel Industries, Inc., 350 Fifth Avenue, New York, N. Y. . 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson í firma Sigurjónsson á Þór, Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Allar vörur í 25. fl. (Fl. 25). 

Skrás. 1971, nr. 460. Skráningard. 30. des. 1971. 

T 435/1970. Tilkynnt 5. okt. 1970, kl. 14.10. 

Holland Sleccro af 

Holland Electro C. V., Marconistraat 2, Rotterdam, Hollandi. 
Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Ryksugur. (F1. 9). 

  

B 101



Nr. 267. 786 

II. Endurnýjuð skrásett vörumerki 

Samkvæmt 22. og 23. gr. laga nr. 47 2. maí 1968, um vörumerki, sbr. 15. gr. reglu- 
gerðar nr. 1 2. janúar 1969, hafa eftirtalin vörumerki verið endurnýjuð. Hefur þeim 
jafnframt verið skipað í flokka samkvæmt 47. gr. sömu laga, sbr. og 18. gr. reglu- 
gerðar nr. 1/1969, um tilkynningar og skráningu vörumerkja o. fl. 

Skrás. 1921, nr. 3. Dollfus-Mieg £ Cie, Société Anonyme, 86, Boulevard le Séba- 

stopol, París, Frakklandi, frá 20. janúar 1971. (Fl. 23 og 26). 
Skrás. 1921, nr. 5. American Brands, Inc., 245 Park Avenue, New York, N. Y. 10017, 

Bandaríkjunum, frá 15. febrúar 1971. (F|. 34). 
Skrás. 1921, nr. 20. Borden Inc., 350 Madison Avenue, New York, N. Y. 10017, 

Bandaríkjunum, frá 21. júlí 1971. (F1. 29 og 30). 

Skrás. 1921, nr. 27. Primus-Sievert Aktiebolag, Vretenvágen 4, Solna, Svíþjóð, 
frá í6. ágúst 1971. (F1.1,2,3,4,6,7,8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 28). 

Skrás. 1921, nr. 36. Cadbury Schweppes Overseas Limited, Bornville, Birming- 

ham, Englandi, frá 27. desember 1971. (Fl. 30). 
Skrás. 1921, nr. 37. Cadbury Schweppes Overseas Limited, Bornville, Birming- 

ham, Englandi, frá 27. desember 1971. (Fl. 30). 

Skrás. 1931, nr. 1. The Reardon Company, 2628 Pearl Road, Brunswick, Ohio 

44212, Bandaríkjunum, frá 3. febrúar 1971. (F1. 1 og 19). 
Skrás. 1931, nr. 5. Henkel £ Cie GmbH, D-4000 Dússeldorf 1, Postfach 1100, 

Þýzkalandi, frá 7. febrúar 1971. (Fl. 1,2,3 og d). 
Skrás. 1931, nr. 6. Henkel € Cie GmbH, D-4000 Dússeldorf 1, Postfach 1100, 

Þýzkalandi, frá 7. febrúar 1971. (Fl. 3). 
Skrás. 1931, nr. 8. John Dewar £ Sons Limited, Dewar House, Haymarket, London 

S. W., Englandi frá 20. febrúar 1971. (F1. 33). 
Skrás. 1931, nr. 13. Standard Brands Incorporated, 625 Madison Avenue, New 

York, New York 10022, Bandaríkjunum, frá 28. marz 1971. (F1. 30). 

Skrás. 1931, nr. 16. The Gillette Companv, Prudential Tower Building, Boston, 
Massachusetts 02199, Bandaríkjunum, frá 15. maí 1971. (Fl. 7 og 8). 

Skrás. 1931, nr. 17. Farbenfabriken Baver Aktiengesellsehaft Leverkusen- 
Baverwerk, Þýzkalandi, frá 15. maí 1971. (F1. 6). 

Skrás. 1981, nr. 18. Farbenfabriken Baver Aktiengesellschaft Leverkusen- 
Bayerwerk, Þýzkalandi, frá 15. maí 1971. (Fl. 5). 

Skrás. 1931, nr. 19. Farbenfabriken Baver Aktiengesellschaft Leverkusen - 
Baverwerk, Þýzkalandi, frá 15. maí 1971. (Fl. 1 og 5). 

Skrás. 1931, nr. 25. Marmite Limited, Bovril House, Southbury Road, Enfield, 

Middlesex, Englandi, frá 4. júlí 1971. (F1. 29). 
Skrás. 1931, nr. 30. Cerebos Foods Limited, Cerebos House. Victoria Boad, Willes- 

den, London, N.W., Englandi, frá 14. ágúst 1971. (Fl. 29 og 30). 
Skrás. 1931, nr. 32. KNOLL AG Chemische Fabriken, 67 Ludwigshafen am Rhein, 

Þýzkalandi, frá 22. ágúst 1971, fyrir efni í lyf, kemisk efni til heilsu- og sjúkdóma- 
fræðilegra nota, lyf og lyfjasambönd, plástra, umbúðir, efni til útrýmingar dýrum 

cg plöntum, sótthreinsunarefni, efni til að verja mat skemmdum, „diætiskar“ fæðu- 
tegundir. (F1. 5). 

Skrás. 1931, nr. 34. Knoll AG Ghemische Fabriken, 67 Ludwigshafen am Rhein, 
Þýzkalandi, frá 22. ágúst 1971. (Fl. 5). 

Skrás. 1931, nr. 35. Knoll AG Chemische Fabriken, 67 Ludwigshafen am Rhein, 

Þýzkalandi, frá 22. ágúst 1971. (F1. 5). 
Skrás. 1931, nr. 36. Knoll AG Chemische Fabriken, 67 Ludwigshafen am Rhein, 

Þýzkalandi, frá 22. ágúst 1971. (F1. 5).
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Skrás. 1931, nr. 39. Knoll AG Chemische Fabriken, 67 Ludwigshafen am Rhein, 
Þýzkalandi, frá 22. ágúst 1971. (F|. 5). 

Skrás. 1931, nr. 40. Knoll AG Chemische Fabriken, 67 Ludwigshafen am Rhein, 
Þýzkalandi, frá 22. ágúst 1971. (F1. 5). 

Skrás. 1931, nr. 41. Knoll AG Chemische Fabriken, 67 Ludwigshafen am Rhein, 

Þýzkalandi, frá 22. ágúst 1971. (F1. 5). 
Skrás. 1931, nr. 42. Knoll AG Chemische Fabriken, 67 Ludwigshafen am Rhein, 

Þyzkalandi, frá 22. ágúst 1971. (F1. 5). 
Skrás. 1931, nr. 47. Richard Hudnut, 201 Tabor Road, Morris Plains, New 

Jersey, U.S.A, frá 11. september 1971. (Fl. 3). 
Skrás. 1941, nr. 1. T.J. Smith £ Nephew, Limited, of Neptune Street, Hull, Eng- 

landi, frá 21. janúar 1971. (F1. 5). 
Skrás. 1941, nr. 2. T.J. Smith € Nephew, Limited, of Neptune Sireet, Hull, Eng- 

landi, frá 21. janúar 1971. (Fl. 5). 
Skrás. 1941, nr. 3. Magnús Kjaran, Hafnarstræti 5, Pósthólf 1437, Reykjavík, frá 

23. janúar 1971. (F1. 16). 

Skrás. 1941, nr. 4. Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen-Bayer- 
werk, Þýzkalandi, frá 13. febrúar 1971. (F1. 1, 2, 3, 5, 10 og 31). 

Skrás. 1941, nr. 6. Unilever Limited, Port Sunlight, Wirral, Cheshire, Englandi, 
frá 28. febrúar 1971. (F1,3). 

Skrás. 1941, nr. 9. Warner-Lambert Pharmaceutical Company, 201 Tabor Road, 
Morris Plains, New Jersey, Bandaríkjunum, frá 8. apríl 1971, tyggigúmmí í 30. fl. 

Skrás. 1941, nr. 10. Standard Oil Company, Flemington, New Jersey og 30 Rocke- 
feller Plaza, New York, N.Y., U.S.A., frá 13. nóvember 1971. (F1. 2, 3, 4 og 19). 

Skrás 1941, nr. 24. Meridian Limited, Nottingham, Englandi, frá 25. ágúst 1971. 

(F1. 25). 
Skrás. 1941, nr. 35. Standard Oil Company, Flemington, New Jersey og 30 Rocke- 

feller Plaza, New York, N.Y., U.S.A., frá 13. nóvember 1971. (F1. 2, 3, 4 og 19). 
Skrás. 1941, nr. 36. Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, Hull, Englandi, frá 

30. desember 1971. (Fl. 2, 3 og 30). 
Skrás. 1951, nr. 1. N.V. Distilleerderij van J.J. Melchers Wz Surg, Homerlage 

Gretelaan, 7, Hollandi, frá 8. janúar 1971. (Fl. 33). 
Skrás 1951, nr. 4. Theodorus Niemeijer N. V., Groningen, Hollandi, frá 10. janúar 

1971. (Fl. 34). 
Skrás. 1951, nr. 5. Senior Service (Overseas) Limited, 10, Smith Square, West- 

minster, London, S. W., Englandi, frá 12. janúar 1971. (Fl. 34). 
Skrás. 1951, nr. 6. Senior Service (Overseas) Limited, 10, Smith Square, West- 

minster, London, S.W., Englandi, frá 192. janúar 1971. (Fl. 34). 
Skrás. 1951, nr. 7. Libbev-Owens-Ford Company, $S11 Madison Avenue, Toledo, 

Ohio, Bandaríkjunum, frá 16. janúar 1971. (F1. 19). 
Skrás. 1951, nr. 9. J £ P Goats Ltd., 155 Vincent Street, Glassow, C 2, Skotlandi, 

frá 16. janúar 1971. (F1. 23). 
Skrás. 1951, nr. 10. J £ P Coats Ltd., 155 Vincent Streei, Glasgow, C 2, Skotlandi, 

frá 16. janúar 1971. (F1. 23). 
Skrás. 1951, nr. 11. J € P Coats Ltd., 155 Vincent Street, Glasgow, C 2, Skotlandi, 

frá 16. janúar 1971. (F1. 23). 
Skrás. 1951, nr. 21. Stefán Thorarensen hf., Laugavegi 16, Reykjavík, frá 1. febr- 

úar 1971, fyrir lyf, dýralyf og efnablöndur til hreinlætis, plástra og efni til sára- 
umbúða (og annarra álíka umbúða), sótthreinsunarefni; efnablöndur til útrýmingar 
illgresi, meindýrum og óværu. (F1. 5). 

Skrás. 1951, nr. 22. Milka hf., Reykjavík, frá 1. febrúar 1971, fyrir vín og vín- 
anda, öl alls konar, gosdrykki, óáfenga drykki og aldinsafa, matarliti, salt, krydd-
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vörur alls konar, bökunardropa, alls konar, essensa alls konar, kaffi, té, kaffibætir, 

sykur, flórsykur, síróp, glucose, hunang, mjöl og grjón, hýði, bran og aðrar matar- 
afurðir, deigvörur, krydd, ídýfu, tómatsósu og alls konar sósur, edik, edikssýru, 
vinsýru, citrónusýru, sinnep, kakaó, súkkulaði, konfekt, brjóstsykur, sykurvörur, 
tyggigúmmí, marsipan, lakrits, lakritspillur, búðingsduft, hálspillur alls konar, 
mentholpillur, brauðgerðarefni og kókugerðarefni, matarolíur, smjörlíki, jurtafeiti, 
kjöt og fiskafurðir, kjötseyði, niðursoðið kjöt og fisk, grænmeti, ávaxtavörur, egg, 
mjólk, rjóma ásamt afurðum úr þeim, smjör, ost, feiti, sykraða ávexti, nýja og 
þurrkaða. (Fl. 1, 29, 30, 31, 32, 33). 

Skrás. 1951, nr. 23. Pan hf., Reykjavík, frá 1. febrúar 1971, fyrir vín og vín- 

anda, öl alls konar, gosdrykki, óáfenga drykki og aldinsafa, matarliti, salt, krydd- 
vörur alls konar, bökunardropa, alls konar, essensa alls konar, kaffi, té, kaffibætir, 

sykur, flórsykur, síróp, glucose, hunang, mjöl og grjón, hýði, bran og aðrar matar- 
afurðir, deigvörur, krydd, ídýfu, tómatsósu og alls konar sósur, edik, edikssýru, 
vinsýru, citrónusýru, sinnep, kakaó, súkkulaði, konfekt, brjóstsykur, sykurvörur, 
tyggigúmmí, marsipan, lakrits, lakritspillur, búðingsduft, hálspillur alls konar, 
munngæti alls konar, mentholpillur, brauðgerðarefni og kökugerðarefni, matarolíur, 

smjörlíki, jurtafeiti, kjöt og fiskafurðir, niðursoðið kjöt og fisk, grænmeti, ávaxta- 
vörur, egg, mjólk, rjóma ásamt afurðum úr þeim, smjör, ost, feiti, sykraða ávexti, 
nýja og þurrkaða. (F1. 1, 29, 30, 31, 32, 33). 

Skrás. 1951, nr. 24. Allgemeine Elektricitátes-Gesellschaft, AEG-Telefunken, 

Berlin-Grúnewald, Þýzkalandi, frá 20. febrúar 1971. 
(F1. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16 og 17). 

Skrás. 1951, nr. 25. RCA Corporation, 30 Rockefeller Plaza, New York, N.Y., Banda- 

ríkjunum, frá 20. febrúar 1971. (F1. 9 og 16). 
Skrás. 1951, nr. 26. Zwanenberg's Fabriken N. V., Oss, Gaststraat, Hollandi, frá 

21. febrúar 1971. (Fl. 3, 29, 30 og 32). 
Skrás. 1951, nr. 29. Standard Oil Company, Flemington, New Jersey og 30 Rocke- 

feller Plaza, New York, N.Y., U.S.A., frá 12. marz 1971. (Fl. 4). 

Skrás. 1951, nr. 31. Batchelors Food Ltd., verzlun, Limestone Cottage Lane, 
Wadsley Bridge, Sheffield, Englandi, frá 12. marz 1971. (Fl. 29). 

Skrás. 1951, nr. 32. G.H. Mumin á Cie, Société Vinicola de Champagne, successeur 
Société Anonyme, Paris, Frakklandi, frá 13. marz 1971. (Fl. 33). 

Skrás. 1951, nr. 33. Chesebrough - Pond's Inc., 485, Lexington Avenue, New York, 

N.Y., Bandaríkjunum, frá 13. marz 1971. (Fl. 3). 
Skrás. 1951, nr. 34. Olympia Werke AG, Wilhelmshaven, Þýzkalandi, frá 2. april 

1971. (Fl. 9 og 16). 
Skrás. 1951, nr. 35. Varta Aktiengesellschaft, Neue Mainzer Strasse 53, Frank- 

furt/Main 1, Þýzkalandi, frá 2. apríl 1971. (Fl. 9). 
Skrás. 1951, nr. 36). Unilever Limited, Port Sunlight, Wirral, Cheshire, Eng- 

landi, frá 3. apríl 1971. (F1. 3). 
Skrás. 1951, nr. 38. Sælgætisgerðin Opal hf., Skipholti 29, Box 5152, Reykjavík, 

frá 10. apríl 1971. (Fl. 3, 5, 29, 30 og 52). 
Skrás. 1951, nr. 39. Sælgætisgerðin Opal hf., Skipholti 39, Box 5152, Reykjavík,, 

frá 10. apríl 1971. (F1. 3, 5, 29, 30 og 52). 
Skrás. 1951, nr. 40. Sælgætisgerðin Opal hf., Skipholti 39, Box 5152, Reykjavík, 

frá 10. apríl 1971. (Fl. 3, 5, 29, 30 og 52). 
Skrás. 1951, nr. 41. Destilerias Mullfulleda S.A., Barcelona, Spáni, frá 11. apríl 

1971. (F1. 33). 
Skrás. 1951, nr. 43. Rheingold Breweries, Inco., 36 Forrest Street, Brooklyn, New 

York, N. Y., Bandaríkjunum, frá 16. apríl 1971. (F1. 32).
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Skrás. 1951, nr. 45. Hoover Limited, Perivale, Greenford, Middlesex, Englandi, frá 

17. apríl 1971. (Fl. 7, 8, 9, 10, 11, 16 og 17). 
Skrás. 1951, nr. 47. Imperial Metal Industries (Kynoch) Limited, Imperial 

Chemical House, Millbank, London S.W.1, Englandi, frá 4. maí 1971. (F1. 13). 

Skrás. 1951, nr. 48. Corning Glass Works, Houghton Park, City of Corning, New 
York. 14830, Bandaríkjunum, frá 4. maí 1971. (Fl. 21). 

Skrás. 1951, nr. 49. The Sheffield Twist Drill £ Steel Company Limited, Sheffield, 

Englandi, frá 4. maí 1971. (F1. 7). 
Skrás. 1951, nr. 52. N.V. Siera Radio, Bezuidenhoutsweg 161, Haag, Hollandi, frá 

7. maí 1971. (F1. 9.). 
Skrás. 1951, nr. 53. Varta Aktiengesellschaft, Neue Mainzer Strasse 53, Frank- 

furt/Main 1, Þýzkalandi, frá 22. maí 1971. (F1. 9 og 17). 
Skrás. 1951, nr. 54. Varta Aktiengesellschaft, Neue Mainzer Strasse 53, Frank- 

furt/Main 1, Þýzkalandi, frá 22. maí 1971. (F1. 9). 
Skrás. 1951, nr. 55. Varta Aktiengesellschaft, Neue Mainzer Strasse 53, Frank- 

furt/Main 1, Þýzkalandi, frá 22. maí 1971. (F1. 9). 
Skrás. 1951, nr. 57. Lövens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, Ballerup, Dan- 

mörku, frá 23. maí 1971. (Fl. 1,3 og 5). 
Skrás. 1951, nr. 58. Lövens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, Ballerup, Dan- 

mörku, frá 23. maí 1971. (Fl. 1, 3, 5 og 10). 

Skrás. 1951. nr. 61. British-American Tobacco Company Limited, Westminster 
House 7, Millbank, London, S. W., Englandi, frá 28. maí 1971. (Fl. 34). 

Skrás. 1951, nr. 63. Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, 

Yorkshire, Englandi, frá 29. maí 1971. (Fl. 3). 

Skrás. 1951, nr. 65. Etablissement International Crayomine, Hauptstrasse 33, 

Vaduz, Liechtenstein, frá 20. júní 1971. (Fl. 16). 
Skrás. 1951, nr. 67. Etablissement International Crayomine, Hauptstrasse 33, 

Vaduz, Liechtenstein, frá 20. júní 1971. (Fl. 16). 

Skrás. 1951, nr. 68. Etablissement International Crayomine, Hauptstrasse 33, 

Vaduz, Lieshtenstein, frá 20. júní 1971. 

Skrás. 1951, nr. 69. Etablissement International Crayomine, Hauptstrasse 33, 

Vaduz, Lieshtenstein, frá 20. júní 1971. 
Skrás. 1951, nr. 70. Allis-Chalmers Corporation, 1126 South 7Oth Street, West 

Allis, Wisconsin, U.S. A., frá 2. júlí 1971. (Fl. 7, 9 og 12). 
Skrás. 1951, nr. 71. Varta Aktiengesellschaft, Neue Mainzer Strasse 53, Frank- 

furt/Main, Þýzkalandi, frá 5. júlí 1971. (F1. 1, 7, 9 og 11). 
Skrás. 1951, nr. 74. Aktiebolaget Manus, Norrköping, Svíþjóð, frá 11. júlí 1971. 

(F1. 7). 
Skrás. 1951, nr. 75. Tavars S. A., Genf, Sviss, frá 11. júlí 1971. (Fl. 6, 7 og 20). 
Skrás. 1951. nr. 78. The Gourock Ropework Company Limited, Port Glasgow, 

Renfrewsture, Skotlandi, frá 21. ágúst 1971. (FI. 6). 

Skrás. 1951, nr. 83. Mac-Donald £ Muir Limited, Queen's Dock, Commercial 

Street, Leith, Skotlandi, frá 3. september 1971. (F1. 33). 

Skrás. 1951, nr. 84. ESB Incorporated, 2 Penn Center Plaza, Philadelphia, Penn- 

sylvania 19102, Bandaríkjunum, frá 17. september 1971. (F1. 9). 
Skrás. 1951, nr. 86. Pan American World Airways, Inc., New York, Bandaríkj- 

unum, frá 18. september 1971. (Fl. 39). 
Skrás. 1951, nr. 87. Pan American World Airways, Inc., New York, Bandaríkj- 

unum, frá 18. september 1971. (F1. 39). 
Skrás. 1951, nr. 88. Závody presnéko strojienstvi Gottwaldov národni podnik, 

Gottwaldov, Tékkóslóvakíu, frá 12. október 1971. (Fl. 7).
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Skrás. 1951, nr. 89. Glasurit-Werke M. Winkelmann GmbH 2000 Hamborg 1, 
Postfach 988, Þýzkalandi, frá 12. október 1971. (F1. 1, 2, 3, 4, 7, 19 og 21). 

Skrás. 1951, nr. 94. ENKA N.V., 76 Velperweg, Arnhem, Hollandi, frá 19. októ- 
ber 1971, fyrir kveikiþræði, glóðarnet, efni til umbúða, umbúðaefni og pokar, 
fylliefni, skóhlifar og belti, gervistrá, gerviþráð, svo sem tréniþráð, próteiniþráð 
(Þ. e. mjólkurull), seglgarn, net, segl, skorið gervisilki, heftiþráð, gervigarn og þræði, 
svo sem gervisilki (rayon), einnig blandað baðmull, ull eða líni, gervihrosshár ásamt 
vörum, sem gerðar eru úr ofangreindum framleiðsluvörum, eins og t. d. saum-, 
prjóna-, útsaums-, þræði-, heklu- og stoppugarni, borðdúka, púðaáklæði, net- og 
dregilgardínur, húsgagnaáklæði, rúmteppi, ofna einkennismiða, flögg og fánadúka, 
sem notaðir eru í tæknilegum tilgangi, svo sem síu- og sálddúka, ostadúka, síu- 
„gauze“, prjónaðan klæðnað, axlabönd, sokkabönd, lífstykki, hanzka, hálsklúta, gervi- 
loðfeldi, hnýtt, útsaumað, heklað efni, eða hluti gerða úr því, prjónles, gerviblóm, 
bönd, skóreimar, laufborða, dregilvörur, fléttaðar vörur, útsaum, bönd, leggingar, 
skúfa og kögur, stigadregla, veggfóður, gólfábreiður, teppi. 

(Fl. 4, 11, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27). 
Skrás. 1951, nr. 95. ENKA N.V., 76 Velperweg, Arnhem, Hollandi, frá 9. október 

1971, fyrir kveikiþræði, glóðarnet, efni til umbúða, umbúðaefni og poka, fylliefni, 
skóhlífar og belti, gervistrá, gerviþráð, svo sem tréniþráð, próteiniþráð (þ. e. mjólk- 
urull), seglgarn, net, segl, skorið gervisilki, heftiþráð, gervigarn og þræði, svo sem 
gervisilki (rayon), einnig blandað baðmull, ull eða líni, gervihrosshár ásamt vörum, 
sem gerðar eru úr ofangreindum framleiðsluvörum, eins og t. d. saum-, prjóna-, 

útsaums-, þræði-, heklu- og stoppugarni, borðdúka, púðaáklæði, net og dregilgardin- 
ur, húsgagnaáklæði, rúmteppi, ofna einkennismiða, flögg og fánadúka, sem notaðir 
eru í tæknilegum tilgangi, svo sem síu- og sálddúka, ostadúka, síu-,gauze“, prjón- 
aðan klæðnað, axlabönd, sokkabönd, lífstykki, hanæzka, hálsklúta, gerviloðfeldi, hnýtt, 

útsaumað, heklað efni eða hluti gerða úr því, prjónles, gerviblóm, bönd, skóreimar, 
laufborða, dregilvörur, fléttaðar vörur, útsaum, bönd, leggingar, skúfa, kögur, stiga- 
dregla, veggfóður, gólfábreiður, teppi. 

(F1. 4, 11, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27). 
Skrás. 1951, nr. 96. Ainslie £ Heilborn (Distillers) Limited, Glasgow, Skotlandi, 

frá 5. nóvember 1971. (F1. 33). 
Skrás. 1951, nr. 98. Hermann Bridde, brauð- og kökugerð, Háaleitisbraut 58—60, 

Reykjavík, frá 5. nóvember 1971. (F1. 30). 
Skrás. 1951, nr. 99. Ackermann-Göggingen A/G, Gösgingen, Augsburg/Bavern, 

Þýzkalandi, frá 22. nóvember 1971. (Fl. 23). 
Skrás. 1951, nr. 104. Amann £“ Söhne, Bönnigheim Wiúrttemberg, Þýzkalandi, 

frá 24. nóvember 1971. (F1. 22, 23 og 24). 

Skrás. 1951, nr. 107. Amann £ Söhne, Bönnigheim Wúrttemberg, Þýzkalandi, 
frá 24. nóvember 1971. (F1. 23). 

Skrás. 1951, nr. 114. Continental Gummi-Werke Aktiengesellschaft, Hannover, 
Þýzkalandi, frá 29. nóvember 1971. 

(F1. 1, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27 og 28). 
Skrás. 1951, nr. 115. Fabrique d'Neuchatel, Sviss, frá 29. nóvember 1971. 

(F1. 14, 16). 
Skrás. 1951, nr. 120. N. V. Cosmetische Fabriek „Prodenta“, Amersfoort, Hol- 

landi, frá 6. desember 1971. (F1.5). 

Skrás. 1951, nr. 123. Gútermann £ Co. A.G., Zúrich, Sviss, frá 7. desember 1971. 

(F1. 23). 
Skrás. 1951, nr. 124. Gútermann á Go. A.G., Ziirich, Sviss, frá 7. desember 1971. 

(Fl. 23).
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Skrás. 1951, nr. 131. IMCO Österreichische Feuerzeug- und Metallwarenfabrik 
J. Meister á Co, frá 18. desember 1971. (Fl. 6 og 34). 

Skrás. 1951, nr. 133. Antonio Puig S.A., Traversera no. 9, Barcelona, Spáni, 
frá 22. desember 1971. (F1. 3). 

Skrás. 1951, nr. 134. Antonio Puig S.A., Traversera no. 9, Barcelona, Spáni, 
frá 22. desember 1971. (Fl. 3). 

Skrás. 1961, nr. 1. N. V. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie, Hengelo (0), 
Hollandi, frá 4. febrúar 1971. (Fl. 1 og 30). 

Skrás. 1961, nr. 2. N. V. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie, Hengelo (0), 
Hollandi, frá 4. febrúar 1971. (F1. 1 og 30). 

Skrás. 1961, nr. 3. Závody Bohemia, národní podnik, Ceské Budejovice, Tékkó- 
slóvakíu, frá 4. febrúar 1971. (F1. 16). 

Skrás. 1961, nr. 4. Závody Bohemia, národní podnik, Ceské Budejovice, Tékkó- 
slóvakíu, frá 4. febrúar 1971. (F1. 16). 

Skrás. 1961, nr. 6. Filatura E. Tessitura Di Tollegno S. p. A., Milano, Ítalíu, frá 
4. febrúar 1971. (F1. 23 og 24). 

Skrás. 1961, nr. 7. Mölnlycke Sytrád AB, Göteborg, Sviþjóð, frá 4. febrúar 1971. 

(Fl. 23 og 24). 
Skrás. 1961, nr. 8. The American Brands, Inc., 245 Park Avenue, New York, N.Y. 

Bandaríkjunum, frá 4. febrúar 1971. (F1. 34). 
Skrás. 1961, nr. 11. J. R. Geigy A.G., Basel, Sviss, frá 11. febrúar 1971. 

(F1. 5). 
Skrás. 1961, nr. 12. J. R. Geigy A.G., Basel, Sviss, frá 11. febrúar 1971. 

(Fl. 5). 
Skrás. 1961, nr. 13. J. R. Geigy A.G., Basel, Sviss, frá 11. febrúar 1971. 

(F1. 5). 
Skrás. 1961, nr. 14. Aksjeselskapet Freia, Osló, Noregi, frá 11. febrúar 1971. 

(Fl. 30). 
Skrás. 1961, nr. 16. Brunswick Corporation, 623 South Wabash Avenue, Chicago 5, 

1ll., Bandaríkjunum, frá 11. febrúar 1971. (Fi. 24, 27 og 28). 
Skrás. 1961, nr. 17. Brunswick Corporation, 623 South Wabash Avenue, Chicago 5, 

TIl, Bandaríkjunum, frá 11. febrúar 1971. (F1. 27 og 28). 
Skrás. 1961, nr. 18. Brunswick Corporation, 623 South Wabash Avenue, Chicago 5, 

1Il., Bandaríkjunum, frá 11. febrúar 1971. (Fl. 20). 
Skrás. 1961, nr. 19. Joseph Bancroft £ Sons Co., Rockford, Wilmington, Delaware 

19806, Bandaríkjunum, frá 11. febrúar 1971. (F1. 24). 
Skrás. 1961, nr. 22. Nová Hut Klementa Gottwalda, národni podnik, Ostrava, 

Tékkóslóvakíu, frá 15. febrúar 1971. (F1. 6 og 12). 
Skrás. 1961, nr. 23. Nicolai Kanter, Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 15. febrúar 

1971. (Fl. 25). 
Skrás. 1961, nr. 24. Nicolai Kanter, Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 15. febrúar 

1971. (F1. 25). 
Skrás. 1961, nr. 27. Lövens kemiske Fabrik ved A. Kongsted, Ballerup, Danmörku, 

frá 15. febrúar 1971. (Fl. 1, 2, 3, 4, 5 og 7—34). 
Skrás. 1961, nr. 29. Federal-Mogul Corporation, 26555 North-western Highway, 

Southfield, Michigan, Bandaríkjunum, frá 15. febrúar 1971. (F1. 7). 
Skrás. 1961, nr. 30. Donald MacDonald (Antartex) Limited, Renton, Dunbar- 

tonshire, Englandi, frá 15. febrúar 1971. (Fl. 18 og 25). 
Skrás. 1961, nr. 31. Bulova Watch Company, Inc., Bulova Park, Flushing, New 

York, N. Y., Bandaríkjunum, frá 27. febrúar 1971. (Fl. 14). 
Skrás. 1961, nr. 35. Meopte národni podnik, Prenov, Tékkóslóvakíu, frá 27. febr- 

úar 1971. (FI. 9).
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Skrás. 1961, nr. 36. Brown á Williamson Tobacco Corporation (Export) Limited 

of Westminster House, 7, Millbank, London, S. W., Englandi, frá 27. febrúar 1971. 

(Fl. 34). 
Skrás. 1961, nr. 37. Brown £ Williamson Tobacco Corporation (Export) Limited 

of Westminster House, 7, Millbank, London, S. W., Englandi, frá 27. febrúar 1971. 

(F1. 34). 
Skrás. 1961, nr. 38. Brown £ Williamson Tobacco Corporation (Export) Limited 

of Westminster House, 7, Millbank, London, S. W., Englandi, frá 27. febrúar 1971. 

(F1. 34). 
Skrás. 1961, nr. 39. Nordmark-Werke GinbH, Uetersen/Holstein 2082, Þýzkalandi, 

frá 27. febrúar 1971. (F1. 5). 
Skrás. 1961, nr. 41. Amann £ Söhne, Bönnigheim/Wirtt, Þýzkalandi, frá 8. marz 

1971. (Fl. 23). 
Skrás. 1961, nr. 42. Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer AG., Kleyerstrasse 17, 

6000 Frankfurt (Main), Þýzkalandi, frá 8. marz 1971. (Fl. 9, 12, 16 og 28). 
Skrás. 1961, nr. 43. British-American Tobacco Company Limited, Westminster 

House, 7, Millbank, London, S. W., Englandi, frá 8. marz 1971. (Fl. 34). 

Skrás. 1961, nr. 44. Aksjeselskabet Freia, Osló, Norge, frá 8. marz 1971. (Fl. 30). 

Skrás. 1961, nr. 45. AB Helios Kemisk-Tekniska Fabriker, Tellusborgsvágen 100, 
126 11 Stokkhólmi, Svíþjóð, frá 8. marz 1971. (Fl. 3). 

Skrás. 1961, nr. 46. The Coca-Cola Company, 515 Madison Avenue, New York, 

N. Y. 10022, Bandaríkjunum, frá 8. marz 1971. (Fl. 32). 

Skrás. 1961, nr. 48. Wessanen's Koninklijke Fabriken N. V., Wormerveer, 

Hollandi, frá 8. marz 1971. (F1. 30). 
Skrás. 1961, nr. 49. Verksmiðjan Max hf., Reykjavík, frá 8. marz 1971. 

(Fl. 25). 
Skrás. 1961, nr. 51. E.R. Squibb £ Sons, Inc., 909 Third Avenue, New York, 

N. Y. 10022, Bandaríkjunum, frá 18. marz 1971. (Fl. 5). 

Skrás. 1961, nr. 52. Verksmiðjan Max hf., Reykjavík, frá 18. marz 1971. 

(F1. 25). 
Skrás. 1961, nr. 53. Verksmiðjan Max hf., Reykjavík, frá 18. marz 1971. 

(F1. 25). 
Skrás. 1961, nr. 54. AB Helios Kemisk-Tekniska Fabriker, Tellusborgsvágen 100, 

126 11 Stokkhólmi, Svíþjóð, frá 18. marz 1971. (Fl. 3). 
Skrás. 1961, nr. 55. Sláturfélag Suðurlands, Ullarverksmiðjan Framtíðin, Reykja- 

vík, frá 18. marz 1971. (F1. 23 og 25). 
Skrás. 1961, nr. 56. Sláturfélag Suðurlands, Ullarverksmiðjan Framtíðin, Reykja- 

vík, frá 18. marz 1971. (F1. 23 og 25). 
Skrás. 1961, nr. 57. Eldhúsbókin, Freyjugötu 14, Reykjavík, frá 18. marz 1971. 

(F1. 16) 
Skrás. 1961, nr. 58. Centrotex Limited, Frida Dukelskych Hrdinu 530/47, Prag, 

Tékkóslóvakíu, frá 18. marz 1971. (Fl. 24 og 25). 
Skrás. 1961, nr. 59. Ainslie £ Heilborn (Distillers) Limited, Glasgow, Skotlandi, 

frá 18. marz 1971. (Fl. 33). 

Skrás. 1961, nr. 60. R.J. Reynolds Tobacco Company, Main á Fourth Street, 
Winston-Salem, Norður-Carolina 27101, Bandaríkjunum, frá 18. marz 1971. 

(Fl. 34). 
Skrás. 1961, nr. 63. Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek N. V., 

Delft, Hollandi, frá 27. marz 1971 (Fl. 1, 3—6, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 26, 29—33). 
Skrás. 1961, nr. 64. Rica Juliette Sebbah, Jean-Paul og Micheline-Rosemonde 

Baudecroux, 85, Avenue Henri Martin, Paris-16e, Frakklandi, frá 27. marz 1971. 

(F1. 3).
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Skrás. 1961, nr. 66. Triumph Werke Núrnberg A.G., Fúrther Strasse 2129, 8500 
Núrnberg 2, Þýzkalandi, frá 27. marz 1971. 

Eðlisfræðileg, sjónfræðileg og rafmagnsfræðileg tæki, varanlegir seglar, segul- 
kjarnar mæliþynnur og hlutar þeirra, merkja-, mæli- og stjórntæki, þjófnaðar- 
öryggistæki, reiknivélar, skráningar- og talningsfjárhirzlur, afritunarvélar, samlagn- 
ingarvélar, skráningarfjárhirzlur, burðargjaldatilsjónarfjárhirzlur, fjölritunartæki, 
reiknitöflur, ritvélar, bókhaldsvélar, skrifstofuvélar, hlutar þeirra og fylgihlutar, 

nefnilega litbönd, snertlahnappar, tæki til áritunar pósttékkatexta og texta án enda, 

tæki til skráningar á heimilisfangaplötur, reikningsvélabúnaður, talningsvélabún- 
aður, aukatæki Hl skrifstofuvéla, nefnilega útbúnað til rafknúins tilbakaflutnings á 
pappírsseðla, útbúnað til rafknúins áslátlar, töflugerðarútbúnað, útbúnað til sjálf- 
virkrar innsetningar á reikningsblöð, reikningsbúnað og plötuþrepleysara, ritvéla- 
letur, ritvélarborð, hlífðarhettur úr málmi, tré, klæði og vaxdúk fyrir ritvélar og 
skrifstofuvélar, hljóðdeyfandi hlífar fyrir ritvélar. (F1. 9 og 16). 

Skrás. 1961, nr. 68. Lewis Woolf Griptight Limited, 144 Oakfield Road, Selly 

Oak, 29 Birmingham, Englandi, frá 27. marz 1971. (F1. 10). 
Skrás. 1961, nr. 69. Východoceské chemické závody Synthesía, národni podnik, 

Pardubice-Semtín, Tékkóslóvakíu, frá 27. marz 1971. (F1. 1 og 2). 
Skrás. 1961, nr. 70. Ortho Pharmaceutical Corporation, U.S. Highway No. 202, 

Raritan, New Jersey, Bandaríkjunum, frá 28. marz 1971. (Fl. 5). 

Skrás. 1961, nr. 71. Efnaverksmiðjan Sjöfn, Akureyri, frá 27. apríl 1971. 

Hvers konar þvottaefni og hreinlætisvörur. (Fl.3). 

Skrás. 1961, nr. 73. VEB Gunmikombinat Thúringen, Eisenacher Landstrasse 70, 
Walterhausen-Thúringen, Austur-Þýzkalandi, frá 27. apríl 1971. 

Efni til þéttingar og umbúða, efni til hitaverndar og til einangrunar, asbest- 
afurðir (ekki innifalið í öðrum flokkum), kautsjúk, kautsjúkgerviefni og vörur úr 
pví til iðnaðarmarkmiða, iðnaðarlega formhluti úr kautsjúk og mótefnum, einkum 
lappa, tengihringa, gúmmíhluta í öryggisloftsnerla, gúmmívarnarhólka fyrir véla- 
hluta, saumavélahringa, dropateljara á flöskur, bókfelli, gúmmídrumba (buffer), 
fætur á skrifstofuvélar, kautsjúkmálmtengingar, einkum „buffer“ fyrir sveiflusigti, 
fjaðradocment, slöngur úr kautsjúk, vefnaði og formefnum, þar á meðal eldslökkvi- 
slöngur. (F1. 17). 

Skrás. 1961, nr. 74. Cooper, MeDougall £ Robertson Limited, Berkhamsted, 
Hertfordshire, Englandi, frá 27. april 1971. (Fl. 1 og 5). 

Skrás. 1961, nr. 75. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, 2000 Hamburg 52, 
Þýzkalandi, frá 27. apríl 1971. (FT. 34). 

Skrás. 1961, nr. 76. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, 2000 Hamburg 52, 
Þýzkalandi, frá 27. apríl 1971. (F1. 34). 

Skrás. 1961, nr. 77. Slix Limited, Dove Green, Selston, Nottinghamshire, Englandi, 
frá 27. apríl 1971. (F1. 25 og 26). 

Skrás. 1961, nr. 78. Aktiebolaget Melka, Göteborg, Svíþjóð, frá 27. april 1971. 

(Fl. 24 og 25). 
Skrás. 1961, nr. 79. VEB Náhmaschinenwerk Wittenberge, Bad-Wilsnacker 

Strasse 48, Wittenberge, Austur-Þýzkalandi, frá 27. apríl 1971. (Fl. 6, 7, 20 og 26). 
Skrás. 1961, nr. 80. Chocoladefabriken Lindt £ Sprúngli Aktiengesellschaft, 8802 

Kilchberg, Sviss, frá 27. apríl 1971. (F1. 30). 
Skrás. 1961, nr. 81. Abbott Laboratories, North Chicago, Tlinois 60064, Banda- 

ríkjunum, frá 27. apríl 1971. (F1. 10). 
Skrás. 1961, nr. 82. Uni-Dan A.S., Kampmannsgade 1, 1605, Kaupmannahöfn V, 

Danmörku, frá 21. júní 1971. (F1. 29, 30 og 32). 
Skrás. 1961, nr. 83. Rembrandt Tobacco Corporation (Overseas) Limited, Stellen- 

bosch, Cope Province, Sambandsríkjum Suður-Afríku, frá 21. júní 1971. (F1. 34). 

B 102
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Skrás. 1961, nr. 86. VEB Kombinat Elektroinstallation, Frankenháuser Strasse, 

54 Sonderhausen, Austur-Þýzkalandi, frá 21. júní 1971. (F1. 9). 

Skrás. 1961, nr. 89. International Playtex Corporation, Playtex Park, Dover, 

Delaware 19901, Bandaríkjunum, frá 21. júni 1971. (F1. 25). 

Skrás. 1961, nr. 90. Eli Lilly and Company, 307 Ease MecCarty Street, Indiana- 
polis, Indiana, Bandaríkjunum, frá 6. júlí 1971. (F1. 5). 

Skrás. 1961, nr. 91. Súkkulaðiverksmiðjan Linda hf., Hvannavöllum 14, Akureyri, 
frá 6. júlí 1971. (Fl. 3Ð). 

Skrás. 1961, nr. 92. Súkkulaðiverksmiðjan Linda hf., Hvannavöllum 14, Akureyri, 
frá 6. júlí 1971. (F1. 30). 

Skrás. 1961, nr. 93. Súkkulaðiverksmiðjan Linda hf., Hvannavöllum 14, Akureyri, 
frá 6. júlí 1971. (F1. 30). 

Skrás. 1961, nr. 94. Ötker A/S, Ved Amagerbanen 39, Köbenhavn, Danmörku, 

frá 6. júlí 1971, fyrir maltefnablöndur til nota sem meðul, fæðutegundir, límefni til 
beimilisnotkunar, límefnablöndur til viðurværis, maísolía, fæðutegundir, krydd, 

mjöl, sterkju- og sterkjuafurðir í fæðu, kaffi, kaffiseyði, te, teseyði, maísafurðir, 

grjón, vanilla- og vanillusykur, jafninssefni, kakaó, súkkulaði og súkkulaði- 
vörur, sykurvörur, bökunarvörur og kökubúðarvörur, búðinga, ser, bökunarduft, 
búðingsduft, kökuduft, ísduft, grófmalaður maís, ristaður maís og maísflögur (corn- 

flakes), maísmjöl og maísduft, fæðutegundir, maltkjarnaseyði ásamt maískökum til 
fóðurs. (Fl. 5, 29, 30, 31). 

Skrás. 1961, nr. 95. Súkkulaðiverksmiðjan Linda hf., Hvannavöllum 14, Akureyri, 
frá 6. júlí 1971. (Fl. 30). 

Skrás. 1961, nr. 96. Súkkulaðiverksmiðjan Linda hf., Hvannavöllum 14, Akureyri, 

frá 6. júlí 1971. (F1. 30). 
Skrás. 1961, nr. 97. Ískex hf., pósthólf 207, Hvannavöllum 14, Akureyri, frá 6. 

júlí 1971. (Fl. 30). 
Skrás. 1961, nr. 99. Columbia Broadcasting System, Inc., 51 West 52nd Street, 

New York, N.Y., U.S.A., frá 15. september 1971. (Fl. 9). 

Skrás. 1961, nr. 100. The Sans Égal International Corporation, Osló, Noregi, 
írá 16. september 1971. (Fl. 3). 

Skrás. 1961, nr. 102. Continental Foods, 8 Rijksweg, Puurs, Belgíu, frá 16. sept- 
ember 1971, fyrir matvörur og rétti úr korni sérstaklega búðinga og duft, haframjöl, 
eftirrétti með hrísgrjónum, efni, sem notað er í eftirrétti, m. a. hveiti tilbúið í köku- 
gerð, tertur, kökur og sérstaklega kökur tilbúnar til neyzlu, og rjómaís tilbúinn til 
neyzlu, sósur, kjarna og ilmkrydd í eftirrétti, og kökur og duft til rjómaserðar. 

(F1. 29, 30). 
Skrás. 1961, nr. 103. British Insulated Callender's Cables Limiled, 21 Bloomsbury 

Street, London, W.C.1., Enslandi, frá 16. september 1971. (F1. 1, 6, 7, 9, 17). 

Skrás. 1961, nr. 104. Ískex hf., pósthólf 207, Hvannavöllum 14, Akureyri. frá 18. 

september 1971. (Fl. 30). 

Skrás. 1961, nr. 105. Ískex hf., pósthólf 207, Hvannavöllum 14, Akureyri, frá 18. 

september 1971. (F1. 30). 
Skrás. 1961, nr. 107. The Coca-Cola Company, 515, Madison Avenue, New York, 

N. Y. 10022, Bandaríkjunum, frá 18. september 1971. (Fl. 32). 
Skrás. 1961, nr. 108. Joseph Bancroft £ Sons Co., Rockford, Wilmington, Dela- 

ware, Bandaríkjunum, frá 30. september 1971. (FT. 23, 24 og 25). 

Skrás. 1961, nr. 109. Merck £ Co. Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New 

Jersey, Bandaríkjunum, frá 30. september 1971. (F1. 5). 

Skrás. 1961, nr. 110. AMP Incorporated, Eisenhower Boulevard, Harrisburg, 

Pennsylvania 17111, Bandaríkjunum, frá 30. september 1971. (Fl. 8).
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Skrás. 1961, nr. 111. AMP Incorporated, Eisenhower Boulevard, Harrisburg, 

Pennslyvania 17111, Bandaríkjunum, frá 30. september 1971. (F1. 9). 
Skrás. 1961, nr. 113. AB Helios Kemisk-Tekniska Fabriker, Tellusborgsvágen 100, 

Stokkhólmi 32, Svíþjóð, frá 30. september 1971. (Fl. 3). 
Skrás. 1961, nr. 114. Schering Corporation, 60 Orange Street, Bloomfield, New 

Jersey 07003, U.S.A., frá 30. september 1971. (F1. 5). 

Skrás. 1961, nr. 115. Union Carbide Corporation, 270 Park Avenue, New York, 

N.Y., Bandaríkjunum, frá 30. september 1971. (FI. 1, 9 og 11). 
Skrás. 1961, nr. 116. Merck £ Co. Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New 

Jersey, Bandaríkjunum, frá 7. október 1971. (Fl. 5). 
Skrás. 1961, nr. 117. I. C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, Lundtoftevej 150, 2800 

Lyngby, Danmörku, frá 7. október 1971. 

Allar vörur í 2. flokki. (F1. 2). 
Skrás. 1961, nr. 118. I. G. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, Lundtoftevej 150, 

280 Lyngby, Danmörku, frá 7. október 1971. (Fl. 2). 
Skrás. 1961, nr. 119. I. GC. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, Lundtoftevej 150, 

280 Lynsbyv, Danmörku, frá 7. október 1971. (F1. 2). 

Skrás. 1961, nr. 129. I. GC. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, Lundtoftevej 150, 

280 Lyngby, Danmörku, frá 7. október 1971. (F1. 2). 

Skrás. 1961, nr. 121. 1. GC. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, Lundtoftevej 150, 
280 Lyngbv, Danmörku, frá 7. október 1971. (Fl. 2). 

Skrás. 1961, nr. 123. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main- 

Hoechst, Þýzkalandi, frá 7. október 1971. (F1. 1 og 9). 
Skrás. 1961, nr. 124. VEB Kombinat Schlösser und Beschláge Döbeln, Austur- 

Þýzkalandi, frá 14. okt. 1971. (F1. 16). 
Skrás. 1961, nr. 128. Kaffibætisverksmiðja O. Johnson £ Kaaber hf., frá 14. októ- 

ber 1971. (F1. 30). 
Skrás. 1961, nr. 129. Maggi S.A., Kempttal, Zúrich, Sviss, frá 14. október 1971. 

(F1. 3, 25, 29 og 30). 
Skrás. 1961, nr. 131. J. R. Geigy A.G., Basel, Sviss, frá 14. október 1971. 

(Fl. 5). 
Skrás. 1961, nr. 133. Merck £ Co. Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New 

Jersey, Bandaríkjunum, frá 14. október 1971. (Fl. 5). 
Skrás. 1961, nr. 135. Imperial Chemical Industries Limited, Thames House North, 

Millbank, London S. W.1., Englandi, frá 24. október 1971. (F1, 2227). 
Skrás, 1961, nr. 137. N.V. Philips-Duphar, Amsterdam, Hollandi, frá 24. október 

1971, fyrir efnafræðileg efni til lyffræðilegrar iðju, lyffræðilegar efnablöndur fyrir 
menn og dýr, samandregin bætiefni og efnablöndur, lækningafæðu og fæðuefna- 
blöndur fyrir menn og dýr, lyffræðilegar jurta hormóna efnablöndur, geislavirk efni, 

efnafræðileg efni og efnablöndur, efnafræðileg efni og efnablöndur til viðureignar 
og útrýmingar illgresis, sveppa, skordýra og annarra dýra og lífvera og til útrým- 

ingar á jurtasjúkdómum. (F1. 5). 
Skrás. 1961, nr. 138. LRC International Lúumited, Bilbao House, New Broad Street, 

London, E.C.2., Englandi, frá 24. október 1971. (Fl. 21, 25). 
Skrás. 1961, nr. 140. VEB Fahrzeug-und Jagdwaffenwerk Ernst Thálmann Suhl, 

Meininger Str. 222, 60 Suhl, Austur-Þýzkalandi, frá 24. október 1971. (Fl. 12, 13). 
Skrás. 1961, nr. 141, VEB Fahrzeug-und Jagdwaffenwerk Ernst Thálmann Suhl, 

Meininger Str. 222, 60 Suhl, Austur-Þýzkalandi, frá 24. október 1971. (Fl. 12, 13). 

Skrás. 1961, nr. 142. VEB Fahrzeug-und Jasdwaffenwerk Ernst Thálmann Suhl, 
Meininger Str. 222, 60 Suhl, Austur-Þýzkalandi, frá 24. október 1971. (Fl. 12, 13). 

Skrás. 1961, nr. 143. Tavaro S.A., Genf, Sviss, frá 28. október 1971. 

(Fl. 7, 9, 11 og 21).
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Skrás. 1961, nr. 144. Kristinus Kommanditgesellschaft, Miinchen, Þýzkalandi, frá 

28. október 1971. (F1. 34). 
Skrás. 1961, nr. 147. Liggett £ Myers Incorporated, 630 Fifth Avenue, New York, 

NY. U.S. A. frá 28. október 1971. (Fl. 34). 

Skrás. 1961, nr. 148. VEB Fahrzeug-und Gerátewerk Simson, Suhl, Austur-Þýzka- 

landi, frá 28. október 1971. (F1. 12). 

Skrás. 1961, nr. 149. Carreras Limited, Christopher Martin Road, Basildon, Essex, 

Englandi, frá 30. október 1971. (Fl. 34). 

Skrás. 1961, nr. 151. Zelzárny Cenkov, národni podnik, Cenkov, Tékkóslóvakíu, 

frá 15. júlí 1971. (F1. 8). 

Skrás. 1961, nr. 152. UNIFRANCK, Lebensmittelwerke GmbH, D-7140 Ludwigs- 

burg, Postfach 1960, Franckstrasse 8, Þýzkalandi, frá 30. október 1971, fyrir kaffi- 
bæti, brennt og malað kaffi, kaffibaunir, hráar og brenndar, kaffilíki, kaffiessens, 

kaffiextrakt, kaffibúðinga, kaffikex, kaffisúkkulaði, instant-kaffi, kaffiís, kaffisiróp, 

kaffibrauð, kaffibrjóstsykur og annað kaffisælsæti, kaffiduft, kaffikonfekt, kaffi- 
bætisgerðarvélar og hluta til þeirra, kaffikvarnir, kaffikönnur, kaffibolla, kaffi- 

könnupoka og kaffiskeiðar, kaffidúka, kaffigosdrykki. 

(Fl. 7, 21, 24, 30, 32). 
Skrás. 1961, nr. 157. Philip Morris Incorn., félag í Virginíufylki, 100 Park Avenue, 

New York, N.Y. 10017. Bandaríkjunum, frá 4. nóvember 1971. (F1. 34). 

Skrás. 1961, nr. 158. Aktieselskabet Ota, De forende Havre- og Rismöller, Kaup- 
mannahöfn, frá 4. nóvember 1971. (Fl. 5, 29, 30 og 31). 

Skrás. 1961, nr. 159. Carreras Limited, Christopher Martin Road, Basildon, Essex, 

Englandi, frá 4. nóvember 1971. (F1. 34). 
Skrás. 1961, nr. 160. Eastman Kodak, Rochester 4, New York, Bandaríkjunum, 

frá 4. nóvember 1971. (F1. 29). 
Skrás. 1961, nr. 162. RCA Corporation, 30 Rockefeller-Plaza, New York, N.Y. 

10020, Bandaríkjunum, frá 7. nóvember 1971. (F1. 11 og 20). 
Skrás. 1961, nr. 164. Ardath Tobacco Company Limited, 211, Piccadilly, London 

W., Englandi, frá 7. nóvember 1971. (FI. 34). 

Skrás. 1961, nr. 165. B. A.T. Cigaretten-Fabriken GmbH, 2 Hamburg 36, Es- 
planade, 39, Þýzkalandi, frá 7. nóvember 1971. (Fl. 34). 

Skrás. 1961, nr. 166. Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek N.V., 

Delft, Hollandi, frá 7. nóvember 1971. (F1. 5). 

Skrás. 1961, nr. 169. Kitchens of Sara Lee, Inc., 500 Waukegan Road, Deerfield, 

Illinois 60015, frá 7. nóvember 1971. (F1. 30). 

Skrás. 1961, nr. 170. A. E. Westwood Limited, Birmingham, Englandi, frá 7. nóv- 
ember 1971. (F1. 21). 

Skrás. 1961, nr. 172. VEB Kombinat ZENTRONIX, Weissenseer Strasse 52, 523 

Gönnerda, Austur-Þýzkalandi, frá 27. nóvember 1971. (F1. 9 og 16). 
Skrás. 1961, nr. 175. Robert Bosch GmbH, Stuttgart, Þýzkalandi, frá 27. nóv- 

ember 1971. (F1, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 26). 
Skrás. 1961, nr. 176. International Harvester Company, Chicago, Hlinois, Banda- 

ríkjum Norður-Ameríku, frá 27. nóvember 1971. (F1. 7 og 20). 
Skrás. 1961, nr. 177. Dr. Best GMBH, 4 Dússeldorf 1, Berliner Alle 57, Þýzkalandi. 

frá 27. nóvember 1971. (F1. 3). 
Skrás. 1961, nr. 178. CASTROL LIMITED, Burmah-Castrol House, Marylebone 

Road, London, N.WI., Englandi, frá 27. nóvember 1971. (Fl. 4). 

Skrás. 1961, nr. 179. Svenska Ackumulator Aktiebolaget Jungner, Stokkhólmi, 

Svíþjóð, frá 27. nóvember 1971, fyrir rafgeyma og rafhlöð af þeim, frumhlað og 
rafhlöður af þeim, luktir, ljósa- og merkjatæki, hleðsluhillur, mælitæki fyrir rat-
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geyma og frumhlöð, sjónfræðilegar vörur og tæki, virk kol og tæki til framleiðslu 
þeirra, svo og hreinsitæki, sem virk kol eru notuð í, tæki til mælingar á óhreinind- 
um Í lofti eða vökvum eða til greiningar á lofttegundum eða vökvum, hreinsi- og 
stjórntæki brunahreyfla, síur, hraða- og leiðarmæla og tæki og verkfæri, sem þeim 
fylgja, sjálfvirkar samfösunarsamstæður til leiðslu- og sýnisrafstraums, áttavita og 
stefnuvísitæki og hluta af og fylgihluti til allra framangreindra vörutegunda (þó 
ekki síur eða kælitæki eða svipaðar vörur). (Fl. 1, 9, 11). 

Skrás. 1961, nr. 185. CKD, národni podnik, U Kolbenky 159, Praha 9, Czecho- 
slovakia, frá 9. desember 1971. (F1. 6, 7, 9, 12). 

Skrás. 1961, nr. 188. James H. Lamont á Company Limited, Edinburgh, Skot- 
landi, frá 9. desember 1971. (Fl. 6). 

 Skrás. 1961, nr. 189. Juan Vollmer S.A., Madrid, Spáni, frá 9. desember 1971. = 
{F1. 8). 

  

Endurnýjuð vörumerki 1970. Endurbirt. (Sjá Stj.tíð 1970). 

Skrás. 1920, nr. 48. Dolfus-Mieg £ Cie, Société Anonyme, 86 Boulevard de Séba- 
stopol, París, Frakklandi frá 25. nóvember 1970, fyrir prentaðar bækur, þráður 
og garn, vefnaður og útsaumur úr baðmull, silki, hör, ull, hampur, silkigarn, 
eftirgert silki og vefnaðarkennd efni, gull, silfur, tambak og málmar úr öðrum 
efnum, hvernig sem samsetning þessara frábrugðnu efna er sín í milli og hver 
sem lögun þeirra er, slæður og sokkar úr baðmull, silki, hör, ull, hampur, silkigarn, 
eftirgert silki og vefnaðarkennd efni, gull, silfur, tambak og málmar úr öðrum 
efnum, hvernig sem samsetning þessara frábrugðnu efna er sín í milli og hver 
sem lögun þeirra er, band, snæri, borðar, knipplingar, kögur og hannyrðir úr baðmull, 
silki, hör, ull, hampur, silkigarn, eftirgert silki og vefnaðarkennd efni, gull, silfur, 
tambak og málmar úr öðrum efnum, hvernig sem samsetning þessara frábrugðnu 
efna er sín í milli og hver sem lögun þeirra er. (Fl. 16, 23, 24, 25 og 26). 

Skrás. 1960, nr. 52. Trafik og Vágmárken Aktiebolag, Stokkhólmi, Svíþjóð, frá 
2. april 1970, fyrir: Ljósakrónur, lampa og annan ljósaútbúnað, upphitunar- 
tæki ásamt tengibúnaði, eldunartæki ásamt tengibúnaði, þurrkunartæki ásamt tengi- 
búnaði, kælitæki ásamt tengibúnaði, lofthreinsunartæki ásamt tengibúnaði, ofna, 
gufukatla, loka, uppsetningarefni í böð og salerni, uppsetningarefni fyrir gufu-, gas- 
og vatnstæki, miðstöðvarkatla, hitavatnskatla, brennara, kolakyndingartæki, koks- 
kyndingartæki, olíukyndingartæki, viðargastæki, kafarahvolf (til að vinna undir 
við köfun), kafarabúninga og hluta til þeirra, baujur, flotbúninga, rannsóknarstofu- 
tæki, optisk tæki og áhöld, björgunartæki, slökkvitól, slökkvitæki og slökkviáhöld, 
frímerkjasvampa, eðlisfræðitæki, tæki til að framleiða, safna og umbreyta raforku, raf- 
hlöður, rafhleðslutæki, landmælingatæki, siglingatæki, flugvélatæki, stórskotaliðstæki, 
sjálfritandi vogir, merkja- og mælitæki, sjálfritandi ökumæla, stöðumæla, sjálfvirka 
brunaboða, sjálfvirkar þjófabjöllur, raf- og vélknúinn öryggisútbúnað fyrir farartæki 
og umferðarmiðstöðvar, símaregistur, rafleiðslur, myndavélar, sýningarvélar í kvik- 
myndahús og hluta til þeirra, útvarpstæki og hluta til þeirra, kvikmyndatökuvélar 
og hluta til þeirra, sjónvarpstæki og hluta til þeirra, spilakassa, grammófóna, hljóm- 
plötur og grammófónnálar, kalitæki (innanhúss), bandupptökutæki fyrir skrifstofur, 
hátalara, stimpilklukkur, miðasjálfsala, vörusjálfsala, drykkjarsjálfsala, ljósmynda- 
plötur, mynda- og kvikmyndafilmur, filmuspólur, myndir, prentmál, tæki til prent- 
unar á litmyndum, skilti, skiltaletur, prentletur, prentmyndir, pappírsvörur, ritföng, 
möppur, bókhaldsvörur, skrifstofuvörur og skrifstofuáhöld (önnur en húsgögn), og 
hlutar til þeirra, tunglsjár, landakort, bækur og bókhaldsvörur, jarðlíkön, sam- 
kvæmisspil, spil, innkaupapoka, poka, pappaðskjur, sellófanpappír, box, skúffur, 
dósir, tunnur, föt, túbur, flöskur, fötur, könnur, brúsa, umbúðir og pökkunarvörur 
úr vaxbornum eða óvaxbornum pappír. (F1. 9, 11 og 16).
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Skrás. 1960, nr. 195. Salve S.A., 73 Route de Vignettaz, 1703 Fribourg, Sviss, 

frá 21. nóvember 1971, fyrir læknislyf, lyfjaefni, kemisk efni til lækninga og heilsu- 

verndar, plástur, sáraumbúðir, lyf til að eyða dýrum og plöntum, sótthreinsunarlyf, 
rotvarnarefni, dömubindi, höfuðföt, mótunarefni til notkunar við tannlækningar, 

tannfyllingarefni, ölkelduvatn, magnesíumvörur, umbúðir, flugnaveiðara og flugna- 
pappír, glyserin og framleiðslu úr því, munnskolvatn, tannkrem, tannduft, tann- 
stöngla og annað til hirðingar tanna, munns, háls og hörunds, sápu, blautsápu, 
þvottaefni, ræstiduft, fægilög, ilmvötn, kölnarvatn, hárvatn, hársmyrsl og litavatn, 
hárlit, andlitsfarða, aðrar snyrtivörur, brunn- og baðsölt, rokgjarnar olíur, skósvertu, 

skógljáa og skóáburð, kemisk efni til vísinda- og iðnaðarnotkunar, efni til að slökkva 
eld, efni til herzlu og kveikingar, blaðmálm, fernis, efni til að bera á og vernda 

leður, steiningar- og sútunarefni og eðalmálma, hráefni og hálfunnar vörur til 
pappirsgerðar, pappír, sykur og sykurvörur, kakaó, súkkulaði og samsetningar úr 
því, konfekt, saft, hlaup og vinduft og saft, ávexti og sultu og mauk, mælitæki 
fyrir sápu og sápuduft. (Fl. 1, 2, 3, 5, 16, 21, 29, 30, 32). 

TIl. Afmáð vörumerki. 

Samkvæmt 97. gr. laga nr. 47 2. maí 1968, um vörumerki, sbr. 6. mgr. 15. gr. reglu- 

gerðar nr. 1 2. janúar 1969, hafa eftirtalin vörumerki verið afmáð úr vörumerkja- 

skránni: 

Skrás. 1921, nr. 14. C. F. Rich £ Sönner A/S Danmörku, frá 7. júlí 1971. 
Skrás. 1921, nr. 25. Arvika Therm. A/S, Svíþjóð, frá 12. ágúst 1971. 
Skrás. 1921, nr. 26. Arvika Therm. A/S, Svíþjóð, frá 12. ágúst 1971. 
Skrás. 1930, nr. 39. United States Steel Corporation, New Jersey, Bandaríkjunum, 

frá 16. september 1970. 
Skrás. 1930, nr. 43. Imperial Chemical Industries Limited, London, Englandi, 

frá 10. ágúst 1970. 
Skrás. 1930, nr. 58. Cooper McDougall £ Robertson Ltd., Berkhamstead, Englandi, 

frá 24. október 1970. 
Skrás. 1930, nr. 59. Libby McNeill £ Libby, Chicago, Illinois, Bandaríkjunum, 

frá 27. október 1970. 
Skrás. 1930, nr. 74. Unilever Limited, Port Sunlight, Cheshire, Englandi, frá 28. 

nóvember 1970. 
Skrás. 1931, nr. 29. Ölg. Egill Skallagrímsson, frá 14. ágúst 1971. 
Skrás. 1931, nr. 33. Knoll A/G Chemische Fabriken, Ludwigshafen, Þýzkalandi, 

frá 22. ágúst 1971. 
Skrás. 1931, nr. 37. Knoll A/G Chemische Fabriken, Ludwigshafen, Þýzkalandi, 

frá 22. ágúst 1971. 
Skrás. 1931, nr. 38. Knoll A/G Chemisehe Fabriken, Ludwigshafen, Þýzkalandi, 

frá 22. ágúst 1971. 
Skrás. 1931, nr. 43. Knoll A/G Chemisehc Fabriken, Ludwigshafen, Þýzkalandi, 

frá 22. ágúst 1971. 
Skrás. 1940, nr. 6. Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis, Reykjavik, frá 3. októ- 

ber 1970. 
Skrás. 1940, nr. 11. Árni Jónsson, Reykjavík, frá 14. desember 1970. 

Skrás. 1940, nr. 12. Hf. Sanitas, Reykjavík, frá 16. desember 1970. 

Skrás. 1940, nr. 13. Haraldur Böðvarsson £ Co., Akranesi, frá 16. desember 1970. 

Skrás. 1941, nr. 17. Byard Manufacturing Company Ltd., Englandi, frá 30. júlí 

1971. 
Skrás. 1941, nr. 20. Meridian Limited, Englandi, frá 25. ágúst 1971. 

Skrás. 1941, nr. 21. Meridian Limited, Englandi, frá 25. ágúst 1971.
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Skrás. 1941, nr. 22. Meridian Limited, inglandi, frá 25. ágúst 1971. 
Skrás. 1941, nr. 23. Meridian Limited, Englandi, frá 25. ágúst 1971. 
Skrás. 1950, nr. 44. Selby International Inc., Ohio, Bandaríkjunum, frá 4. nóv- 

ember 1970. 
Skrás. 1950, nr. 74. Aladdin hf., Reykjavík, frá 30. ágúst 1970. 
Skrás. 1950, nr. 75. Plastic hf., Reykjavík, frá 30. ágúst 1970. 
Skrás. 1950, nr. 108. Fatagerð Ara á Co., Reykjavik, frá 7. des. 1970. 
Skrás. 1950, nr. 109. Skyrtugerðin hf., Reykjavík, frá 9. desember 1970. 
Skrás. 1950, nr. 110. Skyrtugerðin hf., Reykjavík, frá 9. desember 1970. 
Skrás. 1950, nr. 111. Skyrtugerðin hf., Reykjavík, frá 9. desember 1970. 
Skrás. 1950, nr. 112. Vinnufatagerð Íslands hf., Reykjavík, frá 9. desember 1970. 
Skrás. 1950, nr. 113. Vinnufatagerð Íslands hf., Reykjavík, frá 9. desember 1970. 
Skrás. 1950. nr. 114. Vinnufatagerð Íslands hf., Reykjavík, frá 9. desember 1970. 
Skrás. 1950, nr. 115. Sjófataverksmiðjan hf., Reykjavík, frá 18. desember 1970. 
Skrás. 1950, nr. 116. Nærfataefna- og prjónlesverksmiðjan hf., Reykjavík, frá 

18. desember 1970. 
Skrás. 1950, nr. 117. Efnagerðin Valur, Reykjavík, frá 18. desember 1970. 
Skrás. 1951, nr. 76. Gossard Limited, Englandi, frá 11. júlí 1971. 
Skrás. 1951, nr. 79. Imperial Metal Industries (Kynoch) Limited, London, Eng- 

landi, frá 21. ágúst 1971. 
Skrás. 1951, nr. 80. Kristján Jónsson, Reykjavik, frá 21. ágúst 1971. 
Skrás. 1954, nr. 135. Röhm € Haas GmbH., Þýzkalandi, frá 20. desember 1971. 
Skrás. 1959, nr. 45. VEB Electroschaltgeráte, Grimma, A-Þýzkalandi, frá 25. 

janúar 1970. 

Skrás. 1960, nr. 128. Kovopol, národni podnik, Tékkóslóvakíu frá 15. sept. 1970. 
Skrás. 1960, nr. 130. Kovopol, národni podnik, Tékkóslóvakíu frá 15. sept. 1970. 
Skrás. 1960, nr. 131. Kovopol, národni podnik, Tékkóslóvakíu frá 15. sept. 1970. 
Skrás. 1960, nr. 134. Corega Chemical Company, Jersey City, New Jersey, Banda- 

ríkjum Norður-Ameríku, frá 15. september 1970. 
Skrás. 1960, nr. 147. Amm-I-Dent Inc., Jersey City, New Jersey, Bandaríkjum 

Norður-Ameríku, frá 19. september 1970. 
Skrás. 1960, nr. 180. Sulida Strumpffabrik G.m.b.H., Dachau-Ost, Þýzkalandi, 

frá 19. nóvember 1970. 
Skrás. 1960, nr. 181. Sulida Strumpffabrik G.m.b.H., Dachau-Ost, Þýzkalandi, 

frá 19. nóvember 1970. 
Skrás. 1960, nr. 188. N.V. Philips-Duphar, Amsterdam, Hollandi, frá 19. nóvem- 

ber 1970. 
Skrás. 1960, nr. 189. British-American Tobacco Company, Limited, London, Eng- 

landi, frá 19. nóvember 1970. 
Skrás. 1960, nr. 191. Gunnar Árnason, Reykjavík, frá 21. nóvember 1970. 
Skrás. 1960, nr. 193. Salve S.A., Fribourg, Sviss, frá 21. nóvember 1970 
Skrás. 1960, nr. 196. Picot Limited, London, Englandi, frá 21. nóvember 1970. 
Skrás. 1960, nr. 201. Humble Oil £ Refining Company, Wilmington, Delaware, 

og Houston, Texas, Bandaríkjum Norður-Ameríku, frá 26. nóvember 1970. 
Skrás. 1960, nr. 203. Linoleum Aktiebolaget Forshaga, Göteborg, Svíþjóð, frá 26. 

nóvember 1970. 
Skrás. 1960, nr. 205. Nýja skóverksmiðjan hf., Reykjavík, frá 26. nóvember 1970. 
Skrás. 1960, nr. 208. Björn Þórðarson, Reykjavík, frá 26. nóvember 1970. 
Skrás. 1960, nr. 210. Schenley Industries Inc., New York, Bandaríkjum Norður- 

Ameríku, frá 26. nóvember 1970. 
Skrás. 1960, nr. 217. Tempo Frozen Foods, London, Englandi, frá 3. desember 

1970.
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Skrás. 1967, nr. 254. Farbwerke Hoechst AG., Þýzkalandi, frá 30. apríl 1970. 

Skrás. 1967, nr. 348. Schering AG., Þýzkalandi, frá 3. nóvember 1971. 

Skrás. 1970, nr. 136. F. Hoffmann-La Roche £ Co. AG., Basel, Sviss, frá 12. 

maí 1970. 

Skrás. 1970, nr. 137. F. Hoffmann-—La Roche £ Co. AG., Basel, Sviss, frá 12. 

maí 1970. 

Skrás. 1970, nr. 44. F. Hoffmann — La Roche £ Co. AG., Basel Sviss, frá 6. októ- 

ber 1970. 

Skrás. 1971, nr. 122. Sandoz Ltd., Sviss, frá 2. júlí 1971. 

Skrás. 1970, nr. 131. Mead Johnson and Company Inc., Bandaríkjunum, frá 19. 

júlí 1971. 

IV. Framsöl. 

Eftirtalin vörumerki hafa verið framseld: 

Vörumerkin nr. 45/1961 og 54/1961 til AB Helios Kemisk-Tekniska Fabriker, 

Tellusborgsvágen 100, S-12611 Stockholm, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Vörumerkin nr. 86/1953 og 209/1963 til CIBA-GEIGY Limited, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Vörumerkið nr. 9/1960 til Warner Bros. Inc., 200 Park Avenue, New York, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Vörumerkið nr. 71/1961 til Varta Aktiengesellschaft, Neue Mainzer Strasse 53, 

Frankfurt/Main, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Arni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 

Vörumerkin nr. 242/1968, 362/1969, 258/1968, 241/1968, 243/1968, 244/1968 til 
Mitsubishi Jidosha Kogyo Kubushiki Kaisha, No. 33—-8, Shiba-5 chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörumerkin nr. 479/1970 og 480/1970 tl Glasurit Werke, M. Winkelmann 

GmbH., 2. Hamburg-Wandsbek, Am Neumarkt 30, Þyzkalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Vörumerkið nr. 117/1964 til Midax GmbH, Spielhof 3, Glarus, Sviss. 

Umboðsmaður: Sigurjónsson á Þór, Rvík. 

Vörumerkið nr. 25/1968 til A £ M Records, Inc., 1416 North La Brea Avenue, Los 

Angeles, California, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Vörumerkið nr. 7/1940 til Dorcas Limited, Centenary Mill, New Hall Lane, Preston 

PR1 530, Lancashire, Englandi. 
Jmboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Vörumerkin nr. 57/1961 og 58/1951 til Lövens Kemiske Fabriks Handelsaktie- 

selskap, Ballerup, Danmörk. 
Umboðsmaður: Sigurjónsson € Þór, Rvík. 

Vörumerkin nr. 115/1947 og 28/1948 til S. A. Chevron Oil Belgium N. V., 166 

Avenue Louise, Bruxelles 5, Belgíu. 

Umboðsmaður: Sigurjónsson £ Þór, Rvík. 

Vörumerkið nr. 316/1965 til Dr. Best GmbH, Berliner Allee 57, Dússeldorf, 

Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Vörumerkin nr. 272/1970, 273/1970 og 306/1970 til Beecham Group Limited,
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Beecham House, Great West Road, Brentford, Middlesex, Englandi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Rvík. 

Vörumerkið nr. 330/1965 til Lechler Chemie GmbH, 7 Stuttgart 1, Kronen- 
strasse 50, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Sigurjónsson £ Þór, Rvík. 
Vörumerkið nr. 23/1961 til Kanters of Scandinavia A. S., Kaupmannahöfn, Dan- 

mörku. 
Umboðsmaður: Sigurjónsson gf“ Þór, Rvík. 
Vörumerkin nr. 195/1960, 193/1960 og 266/1964 til Salve S.A., 73 Route de la 

Vignetta-Sud, 1701, Fribourg, Sviss. 

Umboðsmaður: Sigurjónsson £ Þór, Rvík. 
Vörumerkið nr. 244/1964 til VEB unimawe AUE, Kombinat fúr Haushaltwaren, 

Ernst-Thálmann-Str. 64, Aue/Sa., Austur-Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Vörumerkið nr. 3/1909 til Bass Charrington Limited, 54—60 Baker Street, 

London, W., Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl, Rvík. 

Vörumerkið nr. 6/1965 til VEB Greika Greiz, Veberei und Veredluns, 66 Greiz, 
Reichenbacher Strasse 59/61, Austur-Þyýzkalandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Vörumerkið nr. 82/1961 til UNI-DAN A/S, Kampmannsgade 1, Danmörk. 

Umboðsmaður: Sigurjónsson £ Þór, Rvík. 
Vörumerkið nr. 27/1961 til Lövens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, Ball- 

erup, Danmörku. 
Umboðsmaður: Sigurjónsson á Þór, Rvík. 
Vörumerkið nr. 152/1958 til Nocell Corporation 11050 York, Rd., Baltimore, 

Md, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Arni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Vörumerkið nr. 33/1962 til VEB Filmfabrik Wolten-Fotochemische Kombinat, 

444 Wolten 1., A.-Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Vörumerkið nr. 478/1970 til The New York Times Media Company Ine., 488 

Madison Avenue, New York, N.Y., Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Sigurjónsson € Þór, Rvík. 

Vörumerkið nr. 115/1954 til Esslinger Wolle GmbH., Esslingen a.N. Þýzka- 
landi. 

Umboðsmaður: Sigurjónsson € Þór, Rvík. 

Vörumerkið nr. 182/1970 til ECONO-CAR INTERNATIONAL, INC., Dimplomatic 

Center, 100 Sea Breeze Boulevard, Daytona Beach, Florida 32020, U.S.A. 

Umboðsmaður: Sigurjónsson £€ Þór, Rvík. 

Vörumerkið nr. 111/1966 til Stanadyne Inc., Delaware, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Sigurjónsson £ Þór, Rvík. 

Vörumerkið nr. 86/1950 til The Andrew Jergens Company, Delaware, 2535 
Spring Grave Avenue, Cincinnati, Ohio, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Vörumerkin nr. 29/1953, 30/1953, 54/1966, 289/1964, 14/1963, 172/1962, 173/1962, 

156/1960, 39/1960, 1/1965, 2/1965, 131/1961, 12/1961, 13/1961, og 11/1961 til CIBA- 
GEIGY Limited, Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Sigurjónsson á“ Þór, Rvík. 
Vörumerkin nr. 334/1965, 306/1965, 103/1945, 135/1958, 133/1958, 94/1945, 35/ 

1941, 10/1932, 95/19465, 18/1934, 10/1941, 29/1951, 120/1952, 96/1945, 97/1945, 43/ 
1935, 98/1945, 99/1945, 69/1946, 19/1923, 28/1925, 20/1923, 100/1945, 101/1945, 102/ 

B 103



Nr. 267. 802 

1945 og 135/1959 til Standard Oil Company. Flemington, New Jersey, 30 Rockefeller 
Plaza, New York, N.Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

Vörumerkið nr. 95/1965 hl JUSTERINI £ BROOKS LIMITED, 61. St. James 

Street, London, S. W. 1., Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Vörumerkið nr. 114/1961 til Schering Corporation, 60 Orange Street, Bloomfield, 

New Jersey 07003, U.S.A. 

Umboðsmaður: Sigurjónsson £ Þór, Rvík. 

Vörumerkið nr. 87/1959 til VEB Cheniefaserkombinat Sechwarza „Wilhelm Pieck“, 

6822 Rudolstadt-Schwarza, Austur-Þygkalandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Vörumerkin nr. 79/1959, 7/1967 os 207/1955 til Henkel £ GCie GmbH, Henkel- 

strasse 67, Dússeldorf, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Sigurjónsson £ Þór, Rvík. 

Vörumerkið nr. 50/1964 bl Chemway Corporation, Delaware, Wayne, New 
Jersey, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Ragnar Jónsson, hi}. Rvík. 

Vörimnerkið nr. 1190/1964 til Esslinger Wolle Gesellschaft mit Þbesehránkter 
Haftung, Esslingen a.N. Anna-Schieber-Weg 14. 

Umboðsmaður: Sigurjónsson £ Þór, Rvík. 
Vörumerkið nr. 78/1946 til Master Lock Company Ine., 2600 North 32nd Street, 

Milwaukee, Wisconsin, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Vörumerkið nr. 1/1942 til Pennzoil United Inc., Delaware, Drake Building, Oil 

City, Pennsylvania, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

Vörumerkið nr. 23/1969 til Grundig-Minerva Gesellschaft m.b.H., Wien VII 

Zieglerstrasse 11, Austurríki. 
Umboðsmaður: Sigurjónsson £ Þór, Rvík. 

Vörumerkið nr. 27/1921 til Primus-Sievert Aktiebolas, Vretenvágen 4, Solna, 
Svíþjóð. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Vörumerkið nr. 225/1963 og 24/1942 til Joseph E. Seagram £ Sons Inec., U.S.A. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Vörumerkið nr. 24/1966 tl Reckiit £ Colman (Overseas) Limited, Dansom 

Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Vörumerkið nr. 215/1957 til Folienfabrik Forchheim, Zweibrickenstrasse 1525, 

Forchheim/Oberfranken, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Ágúst Fjeldsted, hri., Rvík. 

Vörumerkin nr. 178/1965, 179/1965 og 180/1965 til Unilever Limited, Port Sun- 
light, Wirral, Cheshire, Englandi. 

Umboðsmaður: Ágúst Fjeldsted, hrl, Rvík. 
Vörumerkið nr. 58/1966 til Ransome Hoffmann Pollard Limited, New Street, 

Chelmsford, Essex, Englandi. 

Umboðsmaður: Sigurjónsson £ Þór, Rvík. 
Vörumerkið nr. 50/1984 til Cooper Laboratories International, 546 Bedford Road, 

Bedford Hill, New York 10607, U.S.A. 

Umboðsmaður: Ragnar Jónsson, hrl., Rvík.
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V. Nafnbreytingar. 

Á árinu 1971 breyttu eigendur eftirtalinna vörumerkja nafni sínu og heita nú: 
Skrás. 1961, nr. 113. AB Helios Kemisk-Tekniska Fabriker, Tellusborgvágen 

100, Stokkhólmi, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Skrás. 1958, nr. 188. Biro Bic Limited, Whitbv Avenue, Park Royal, London, 

N. W. 10, Englandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 
Skrás. 1957, nr. 74, 75, 76, skrás. 1921, nr. 20, skrás. 1927, nr. 15 og skrás. 1967, 

nr. 276. Borden Inc. 350 Madison Avenue, New York, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Sigurjónsson á Þór, Rvík. 
Skrás. 1962, nr. 24, skrás. 1943, nr. 25, skrás. 1948, nr. 46, skrás. 1946, nr. 165. 

The Timken Company, 1935 Duebar Avenue, S. W., Canton, Ohio, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Skrás. 1967, nr. 303, 304, 305, 306 og skrás. 1953, nr. 22, 23, 24, 25. Interfood S.A., 

Place St.-Francois 14 B, Lausanne, Sviss. 

Umboðsmaður: Sigurjónsson € Þór, Rvík. 
Skrás. 1967, nr. 81 BIO-STRATH, A.G. Zúrich, Sviss. 
Umboðsmaður: Sigurjónsson £ Þór, Rvík. 
Skrás. 1951, nr. 43. Rheingold Breweries, Inc., 36 Forrest Street, Brooklyn, New 

York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 
Skrás. 1935, nr. 7 og skrás. 1960, nr. 122. Barnángens AB., Box 12 080, Stock- 

holm 12, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Sigurjónsson £ Þór, Rvík. 
Skrás. 1963, nr. 230 og 231. VEB Strumpfkombinat Esda Thalheim, Austur- 

Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Sigurjónsson £ Þór, Rvík. 
Skrás. 1921, nr. 36 og 37. Cadbury Schweppes Overseas Limited, London, 

Englandi. 
Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Rvík. 

Skrás. 1952, nr. 115. Procter á Ganble AG., Gerbergasse 1., 6002 Luzern, Sviss. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Skrás. 1951, nr. 70 ALLIS-CHALMERS CORÞPORATTON, 1126 South 7Oth Street, 

West Allis, Wisconsin, U.S.A. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Reykjavík. 

Skrás. 1966, nr. 226. Pentel Kabushiki Kaisha, 12. 2-Chome, Nihonbashi Koami- 

Cho, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Umboðsmaður: Sigurjónsson £ Þór, Rvík. 
Skrás. 1930, nr. 60. Gunther Wagner Pelikan-Werke. Hannover, Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Sigurjónsson € Þór, Rvík. 

Skrás. 1950, nr. 90 Horrockes Limited, Centenary Mill, New Hall Lane, Preston, 

Lancashire, Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Rvík. 

Skrás. 1969, nr. 11. Progress — Elektrogeráte Maus £ Pfeiffer, Griegstrasse 25, 

Stuttgart (Botnana), Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 

Skrás. 1969, nr. 97 og skrás. 1966, nr. 221. Aladdin Industries Incorporated, 1485 

Merchandise Mart, Chicago, Mlinois, 60654 og 703—5 Murfreesboro Road, Nashville, 
Tennessee, 37210. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík.
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Skrás. 1966, nr. 146, skrás. 1970, nr. 229 og 230. The Boots Company Limited, 1 
Thane Road West, Nottingham, Englandi 

Umboðsmaður: Ágúst Fjeldsted, hrl., Rvík. 
Skrás. 1951, nr. 131. IMCO Österreischische Feuerzeugs- und Metallwarenfabrik 

J. Meister £ Co. . 
Umboðsmaður: Arni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Skrás. 1962, nr. 80 og 166. Forshaga Aktiebolag, Gautaborg, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Sigurjónsson £ Þór, Rvík. 
Skrás. 1942, nr. 18 og skrás. 1936, nr. 26 THE BRITISH VAN HEUSEN 

COMPANY LIMITED, Victoria Street, Taunton, Somerset, Englandi. 

Umboðsmaður: Sigurjónsson £ Þór, Rvík. 
Skrás. 1954, nr. 89 og 136. Röhm GmbH., D-6100 Darmstadt, Þýzkalandi. 
Umboðsmaður: Sigurjónsson £ Þór, Rvík. 

VI. Breytt heimilisföng. 

Eigandi vörumerkisins nr. 50/1948 hefur breytt heimilisfangi sínu í 57/61 
Clerkenwell Road, London E. C. 1, Englandi. 

Eigandi vörumerkjanna nr. 117/1959, 118/1959 hefur breytt heimilisfangi sínu í 
4 Dússeldorf, Friedrichestrasse 20, Þýzkalandi. 

Eigandi vörumerkisins nr. 96/1959 hefur breytt heimilisfangi sínu í Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkisins nr. 40/1949 hefur breytt heimilisfangi sínu í Gerdasgade 
11, Köbenhavn, Valby, Danmörku. 

Eigandi vörumerkisins nr. 50/1948 hefur breytt heimilisfangi sínu í 57/61 
Clerkenwell Road, London E. C. 1, Englandi. 

Eigandi vörumerkjanna nr. 117/1959 og 118/1959, hefur breytt heimilisfangi sínu í 
4 Dússeldorf, Friedrichstrasse 20, Þýzkalandi. 

Eigandi vörumerkisins nr. 96/1959 hefur breytt heimilisfangi sínu í Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkisins nr. 40/1949 hefur breytt heimilisfangi sínu í Gerdasgade 
11, Köbenhavn, Valby, Danmörku. 

Eigandi vörumerkisins nr. 23/1960, hefur breytt heimilisfangi sínu í 1290 
Avenue of the Americas, New York, N. Y., Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkisins nr. 96/1950, hefur breytt heimilisfangi sínu í Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkjanna nr. 71/1962, 250/1963 og 247/1964 hefur breytt heimilis- 

fangi sínu í 16 Abercromby Place, Edinburgh, Scotland. 
Eigandi vörumerkisins nr. 94/1950, hefur breytt heimilisfangi sínu í 168/1973 

High Holborn, London, W.C.1., Englandi. 
Eigandi vörumerkisins nr. 7/1940, hefur breytt heimilisfangi sínu í Centenary 

Mill, New Hall Lane, Preston, Lancashire, Englandi. 

Eigandi vörumerkjanna nr. 144/1961, 57/1966 og 218/1968, hefur breytt heimilis- 

fangi sínu í Dötlinger Strasse 4, 28-Bremen, Þýzkalandi. 

Eigandi vörumerkisins nr. 74/1951, hefur breytt heimilisfangi sínu í Fack S-14700, 
Tumba, Svíþjóð. 

Eigandi vörumerkisins nr. 30/1961, hefur breytt heimilisfangi sínu í Lomond 

Industrial Estate, Alexandria, Dunbartonshire, Englandi. 
Eigandi vörumerkisins nr. 1/1929, hefur breytt heimilisfangi sínu í RHM Centre, 

P. O. Box 551, 152 Grosvenor Road, Loridon SWIV $3L.
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Eigandi vörumerkjanna nr. 164/1954, 274/1963 og 9/1971, hefur breytt heimilis- 
fangi sínu í 99 Borron Street, Glasgow, Scotland. 

Eigandi vörumerkisins nr. 178/1961, hefur breytt heimilisfangi sínu í Burmah- 
Castrol House, Marylebone Road, London N. W. I, England. 

Eigandi vörumerkisins nr. 326/1967, hefur breytt heimilisfangi sínu í Spanish 
Town Road 234, Kingston, Jamaica, P. O. Box 191. 

Eigandi vörumerkjanna nr. 77/1963, 280/1963, 79/1963, 78/1963 og 99/1963, hef- 

ur breytt heimilisfangi sínu í No. 2, 3-chome, Kvobashi, chuo-ku, Tokyo, Japan. 

VII. Nytjaleyfi. 

Eigandi vörumerkisins nr. 101/1956 hefur veitt Johnson £ Johnson Limited, 
260 Bath Road, Slough, Bucks, Englandi, nytjarétt þess hér á landi. 

Eigandi vörumerkjanna nr. 138/1968, 328/1968 og 28/1969 hefur veitt The Decca 

Record Company Limited, 9 Elbert Embankment, London S. E. 1., Englandi, nytja- 
rétt þess hér á landi. 

VIII. Gildisbreyting. 

Vörumerki nr. 367/1965 S. Sachs — breytist þannig: 
Niður falla orðin „rafmagnsmótorar, heimilisvélar, rafeindatæki“. Í stað orðsins 

„járniðnaðarvörur“. komi: „járniðnaðarvörur fyrir ofangreindar vörur“. 
Í stað orðanna: „verkfæravélahluti úr stáli og öðrum málum“ komi: „sérverk- 

færahluti úr stáli og öðrum málmum til nota í sambandi við ofangreindar vörur“. 

  

IX. Umboð. 

Eigendur eftirtalinna vörumerkja hafa falið firmanu Sigurjónsson € Þór, 

Óðinsgötu 4, Reykjavík, umboð þeirra hér á landi: nr. 147/1946, 52/1927, 53/1947, 

54/1947, 79/1947, 212/1965, 213/1965, 41/1965, 34/1965, 7/1966, 12/1966, 182/1958, 
71/1957, 11/1956, 218/1955, 219/1955, 5/1967, 88/1964, 198/1962, 158 /1962. 

Vörumerkjaskrárritarinn. 

Nr. 268. 

HEIÐURSMERKI FÁLKAORÐUNNAR 

Forseti Íslands sæmdi eftirtalda menn heiðursmerki hinnar íslenzku fálkaorðu 
árið 1971. 

I. ÍSLENDINGAR 
1. janúar: 

Gísli Sigurbjörnsson, forstjóri, stórriddarakross. 
Dr. Guðrún P. Helgadóttir, skólastjóri, stórriddarakross. 

Halldóra Bjarnadóttir, fyrrv. skólastjóri, stórriddarakross. 
Magnús J. Brynjólfsson, forstjóri, stórriddarakross. 

Arinbjörn Kolbeinsson, dósent, riddarakross. 

Benóný Friðriksson, skipstjóri, riddarakross. 
Einar Pálsson, útibússtjóri Lar:dsbankans, riddarakross. 
Sira Jón Thorarensen, sóknarprestur, riddarakross.
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Knut Otterstedt, fyrrv. rafveitustjóri, riddarakross. 

Óli P. Kristjánsson, fyrrv. póstmeistari, riddarakross. 
Sveinbjörn Jónsson, forstjóri, riddarakross. 

Þórhildur Ólafsdóttir, forstöðukona, riddarakross. 

febrúar: 

Hannes Kjartansson, ambassador, stórriddarakross. 

apríl: 
Jóhann Hafstein, forsætisráðherra, stórkross. 

apríl: 

Einar Ól. Sveinsson, prófessor, stórriddarakross með stjörnu. 
Bjarni M. Gíslason, rithöfundur, stórriddarakross. 

maí: 

Halla Bergs. sendiráðsritari, riddarakross. 

Skarphéðinn Árnason, framkvæmdastjóri, riddarakross. 

maí: 

Unni Kröyer, sendiherrafrú, riddarakross. 

júni: 
Birgir Kjaran, hagfræðingur, stórriddarakross. 
Einar Arnalds, forseti Hæstaréttar, stórriddarakross. 

Eyþór Stefánsson, tónskáld, stórriddarakross. 
Ingvar Vilhjálmsson, útgerðarmaður, stórriddarakross. 
Óttarr Möller, forstjóri, stórriddarakross. 
Þorsteinn Sigurðsson, fyrrv. formaður Búnaðarfélags Íslands, stórriddara- 
kross. 
Bjarni Bjarnason, læknir, riddarakross. 
Einar Sæmundsson, formaður K. R., riddarakross. 
Sigríður Fanney Jónsdóttir, riddarakross. 
Geir H. Zoéga, forstjóri, riddarakross. 
Ragnar Guðleifsson, kennari, riddarakross. 

Gunnar Bjarnason, skólastjóri, riddarakross. 
Gunnar Schram, fyrrv. ritsímasljóri, riddarakross. 
Sigríður Thorlacíus, riddarakross. 
Hannes Andrésson, verkstjóri, riddarakross. 

Sigurliði Kristjánsson, kaupmaður, riddarakross. 

júlí: 
Guðfinna Sigurðardóttir, ráðherrafrú, riddarakross. 

nóvember: . 
Jakob Frímannsson, stjórnarformaður S.Í.S., stórriddarakross. 

Guðmundur Marteinsson, form. Skógræktarfélag Reykjavíkur, riddarakross. 
Óskar Gíslason, ljósmyndari, riddarakross. 

Sigurður Ágústsson, útgerðarmaður, riddarakross. 

Steingrímur A. B. Davíðsson, fyrrv. skólastjóri, riddarakross. 

Þóra Einarsdóttir, forstöðukona, riddarakross. 

Elín Kjartansson, sendiherrafrú, riddarakross.
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II. ERLENDIR RÍKISBORGARAR 

janúar: 
Ashkenazy, Vladimir, píanóleikari, riddarakross. 
Kristensen, Svenn Eske, arkitekt, Danmörku, stórriddarakross. 

Pedersen, Folmer, ofursti, Danmörku, stórriddarakross. 

Husted-Andersen, Börge, aðalræðismaður, Danmörku, riddarakross. 
Rydbeck, Olof, ambassador, Stokkhólmi, stórriddarakross m. stjörnu. 

janúar: 
Ersböll, Niels, kontorchef, Khöfn, stórriddarakross. 

Kallsberg, Einar, komitteret, Khöfn, stórriddarakross. 
Heide-Jörgensen, Erling, ríkislögreglustjóri, Danmörku, stórriddarakross 

með stjörnu. 
Bernström, Knut, utrikesrád, Stokkhólmi, stórriddarakross með stjörnu. 

Von Sydow, Erik, ambassador, Stokkhólmi, stórriddarakross með stjörnu. 

janúar: 
Hjörne, Poul, varaforstjóri, Álaborg, riddarakross. 

febrúar: 
Knudsen, Frederik, formaður Öryrkjafélaga Norðurlanda, stórriddarakross. 

febrúar: 
Talvetie, Pentti, ambassador, Helsinki, stórriddarakross með stjörnu. 

Horn, Tankman, fv. deildarstjóri, Helsinki, stórriddarakross með stjörnu. 
Uusivirta, Pentti, deildarstjóri, Helsinki, stórriddarakross með stjörnu. 

febrúar: 
Mart, Marcel, samgönguráðherra, Luxemborg, stórkross. 
Loesch, Fernand, stjórnarformaður, Luxemborg, stórriddarakross með 
stjörnu. 
Hamer, Pierre, flugmálastjóri, Luxemborg, stórriddarakross með stjörnu. 

Flesch, Colette, borgarstjóri, Luxemborg, stórriddarakross með stjörnu. 
Petit, Joseph, ríkisráðsritari, Luxemborg, stórriddarakross með stjörnu. 
Hastert, Roger, prótokollmeistari, Luxembors, stórriddarakross með stjörnu. 

Hellinekx, Camille, aðalræðismaður, Luxemborg, stórriddarakross. 
Blasen, Leon, Inspecteur Général, Luxemborg, stórriddarakross. 

Sietzen, Roger, forstjóri Luxair, Luxemborg, riddarakross. 

  

marz: 2 
di Grapello, A. Figarolo, ítalskur ambassador, stórriddarakross með stjörnu. 
Skarstein, Asbjörn, ekspedisjonssjef, Osló, stórriddarakross með stjörnu. 

Stokke, Tor, eksedisjonssjef, Osló, stórriddarakross með stjörnu. 

Langeland, A. Lodvar, sendiráðunautur, stórriddarakross. 

marz: 
Nörsaard, Jens, ráðuneytisstjóri, Khöfn, stórriddarakross með stjörnu. 

Hult, Jöran, aðalforstjóri, Gautaborg, stórriddarakross með stjörnu. 

Kaskela, Akseli, forseti finnska tíkisíþróttasambandsins, slórriddarakross 

með stjörnu.
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19. marz: 

Eskeland, Ivar, forstjóri Norræna hússins, stórriddarakross. 
Thestrup, Knud, dómsmálaráðherra Danmerkur, stórkross. 
Eriksen, Erik, fyrrv. forsætisráðherra Danmerkur, stórkross. 

apríl: 

Koch, Bent A., aðalritstjóri, Khöfn, stórriddarakross með stjörnu. 
Mogensen, Eiler, ráðuneytisstjóri, Khöfn, stórriddarakross með stjörnu. 
Arnfred, J. Th., fyrrv. skólastjóri, Danmörku, stórriddarakross. 
Thorsen, A. W., skipherra, Khöfn, riddarakross. 
Larsen, Eli Tage, ráðherraritari, Khöfn, riddarakross. 
Tjaardstra, Johannes, hollenzkur aðalræðismaður, stórriddarakross. 

maí: 
Stenwig, Káre, generalmajor, Osló, stórkross. 
Mohr, Aug. Chr., sendiherra, norskur, stórkross. 

Bove, Thore, ráðuneytisstjóri Osló, stórkross. 
Godö, Reidar, kommandör, Osló, stórriddarakross með stjörnu. 

Weisteen, Tarald, ofursti, Osló, stórriddarakross með stjörnu. 

Winge, Kaare, ofursti, Osló, stórriddarakross með stjörnu. 
Evju, Stein, kommandör, Osló, stórriddarakross með stjörnu. 

Rindal, Inge, prótókollmeistari, stórriddarakross með stjörnu. 
Gjerde, Johan, lögreglustjóri, Osló, stórriddarakross með stjörnu. 
Haarstad, Gunnar, overvákningssjef, riddarakross. 
Kaldager, Christian Roy, generalmajor, Osló, stórriddarakross með stjörnu. 

Kavli, Guthorm, hallarstjóri, stórriddarakross. 

Marstrander, Sverre, prófessor, dr. philos., Osló, stórriddarakross. 
Ofstad, Einar-Fredrik, aðstoðarforstjóri, Osló, stórriddarakross. 
Johansen, Öivind, soussjef, Osló, stórriddarakross. 

Qvale, John O., lögreglustjóri, Osló, stórriddarakross. 

Nyland, Arne, oberstlöytnant, stórriddarakross. 
Sundström, Harald, oberstlöytnant, Osló, stórriddarakross. 
Thorsen, Kjell, kommandörkapteinn, Osló, riddarakross. 
Bergersen, Thorbjörn B., major, Osló, riddarakross. 
Stern, Herman M., major, Osló, riddarakross. 
Brekke, Bent B., kapteinlövtnant, Osló, riddarakross. 

Molstad, Lars, avdelingssjef, Osló, riddarakross. 

Stöen, Karl L. sekretær, Osló, riddarakross. 
Ullern, Anfin, förstesekretær, Osló, riddarakross. 

Haugland, Knut, major, Osló, riddarakross. 

Nærlöff. Carl T., flugvallarstjóri, Osló, riddarakross. 
Bergh, Öivind. hljómsveitarstjóri, Osló, riddarakross. 

Skjeggestad, Halvard. plassmajor, Osló, riddarakross. 

Ekholdt, Per, major, Osló, riddarakross. 

Björnsen, Harald, lövtnant, Osló, riddarakross. 

Stie, Sigbjörn, lövtnant, Osló. riddarakross. 

Busch, R. eksepedisjonssjef, Osló. stórriddarakross með stjörnu. 
Karlsen, Thorleif, politiinspektör, Osló, riddarakross. 
Dahl, Bent, lövtnant, Osló, riddarakross. 

Kloster, Finn, lövtnant, Osló, riddarakross. 

Hafnor, Odd, major, Osló, riddarakross. 
Folven, Ragnar, lövtnant, Osló, riddarakross.
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Myhren, Odd, fenrik, Osló, riddarakross. 

Mölbach-Thellefsen, Claus, Osló, riddarakross. 
Larsen, Bjarne Th., major, Osló, riddarakross. 
Normann, Arne, kapteinn, Osló, riddarakross. 

Widum, Knut Erik, kapteinn, Osló, riddarakross. 
Sleppen, Tormod, kapteinn, Osló, riddarakross. 
Nes, Alf, kapteinn, Osló, riddarakross. 

Lohne, Öyvind, kapteinn, Osló, riddarakross. 
Riise, Erling, kapteinn, Osló, riddarakross. 
Wilhelmsen, Jan Erik, löytnant, Osló, riddarakross. 

Egelien, Nils Steen, lövtnant, Osló, riddarakross. 

Brostigen, Anker Gunnar, löytnant, Osló, riddarakross. 

Ihrstad, Knut, fenrik, Osló, riddarakross. 

Trömborg, Johan, löytnant, Osló, riddarakross. 

Maudal, Kjell Tvar, fenrik, Osló, riddarakross. 
Simonsen, Sverre, major, Osló, riddarakross. 

Fagerheim, Tore, kapteinn, Osló, riddarakross. 

Miller, Sigurd, politiinspektör, Osló, riddarakross. 
Grindhaug, Sten, politiinspektör, Osló, riddarakross. 

Hanevold, Gunder, kapteinn, Osló, riddarakross. 
Kjellevold, Rasmus, kapteinn, Osló, riddarakross. 
Brenden, Olav Arnfinn, rittmester, Osló, riddarakross. 
Ruud, Odd Ivar kapteinn, Osló, riddarakross. 
Furuberg, Magne, kapteinn, Osló, riddarakross. 

Amundstad, Hákor Mentz, kapteinn, Osló, riddarakross. 
Myrvang, Odd, löytnant, Osló, riddarakross. 
Baade, Steinar, löytnant, Osló, riddarakross. 
Kjeverud, Knut Terje, lövtnant, riddarakross. 
Svinnset, Alf Palmer, löytnant, Osló, riddarakross. 
Wongraven, Björn, lövtnant, Osló, riddarakross. 
Sandvik, Svein Magne, kapteinn, Osló, riddarakross. 
Mistereggen, Knut, kapteinn, Osló, riddarakross. 

Johemsen, Magne Jan, löytnant, Osló, riddarakross. 

Neraal, Jan, kapteinlöytnant, Osló, riddarakross. 

Ingebrigtsen, Johan, kapteinlövtnant, Osló, riddarakross. 

5. maí: 

Ericson, S. H:Son, aðmíráll, hirðstallari, Svíþjóð, stórkross. 

Tham, W., hirðstallari, Svíþjóð, stórkross. 
Aminoff, A., yfirsiðameistari, Svíþjóð, stórkross. 
Ákerman, G., generallöytnant, Svíþjóð, stórkross. 

Klint, E. af, kabinettskammerherra, Svíþjóð, stórkross. 
Jödahl, O., ráðuneytisstjóri, Svíþjóð, stórkross. 
Rydins, G., aðstoðarráðunevtisstjóri, Svíþjóð, stórkross. 
Granberg, Gunnar K. L., ambassador, stórkross. 

Palmstierna, C. F. friherre, handsekreterare, stórriddarkross með stjörnu. 
Colliander, B., ofursti, Svíþjóð, stórriddarakross með stjörnu. 

Widner, A. Á., ofursti, Svíþjóð. stórriddarakross með stjörnu. 
Björck, G., prófessor, Svíþjóð. stórriddarakross með stjörnu. 
Stiernswárd, Lily, hirðmev, Svíþjóð, stórriddarakross með stjörnu. 
Jansson, Sven, þjóðminjavörður, stórriddarakross með stjörnu. 
Tindroth, K. J. H., lögreglustjóri, Svíþjóð. stórriddarakross með stjörnu. 
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Wachtmeister, W., utrikesrád, Svíþjóð, stórriddarakross með stjörnu. 
Kellberg, L., utrikesrád, Svíþjóð, stórriddarakross með stjörnu. 
De Geer, C., utrikesrád, Svíþjóð, stórriddarakross með stjörnu. 
Tallroth, T., aðalræðismaður, Svíþjóð, stórriddarakross með stjörnu. 
von Dardel, J. J., utrikesrád, Svíþjóð, stórriddarakross með stjörnu. 

Persson, F., utrikesrád, Svíþjóð, stórriddarakross með stjörnu. 

Landenius, O., protokollmeistari, Svíþjóð, stórriddarakross með stjörnu. 
Selander, N. E. B. H., överstelöjtnant, stórriddarakross. 
Printz, L., deildarstjóri, Svíþjóð, stórriddarakross. 
Nordenskjöld, S. major, Svíþjóð, stórriddarakross. 
Bokstedt, Bertel, leikhús-intendent, Svíþjóð, stórriddarakross. 

Björk, H., kanslirád, Svíþjóð, stórriddarakross. 
Nvström, H., kanslirád, Svíþjóð, stórriddarakross. 
Holmauist, B., aðstoðarprótokollmeistari, Svíþjóð, stórriddarakross. 
Hoppe, Gunnar, prófessor, Svíþjóð, stórriddarakross. 
Lvth, H.E., höfuðsmaður, Svíþjóð, riddarakross. 
Friefeldt, J. kommandörkapteinn, Svíþjóð, riddarakross. 
Wigren, B., hovfurir, Svíþjóð, riddarakross. 
Vögeli, W., kökschef, Svíþjóð, riddarakross. 
Pejnefors, A., beridare, Svíþjóð, riddarakross. 
Kappelin, C. E., byráchef, Svíþjóð, riddarakross. 
Robertsson, S., polisintendent, Svíþjóð, riddarakross. 

Lindell, S.N. höfuðsmaður, Svíþjóð, riddarakross. 
Skoglund, M-R. A., höfuðsmaður, Svíbjóð, riddarakross. 

Andersson, K. G. T., höfuðsmaður, Svíþjóð, riddarakross. 
Cronebáck, N. Á. F., höfuðsmaður, Svíþjóð, riddarakross. 
Johansson, B. J., major, Svíþjóð, riddarakross. 
Lindgren, A. G., riddaraforingi, Svíþjóð, riddarakross. 
Lehman, P. M., höfuðsmaður. Svíþjóð, riddarakross. 

Roes, R., höfuðsmaður, Svíþjóð, riddarakross. 
Skölfman, T.S. höfuðsmaður, Svíþjóð, riddarakross. 
Ericsson, C. G. O., höfuðsmaður, Svíbjóð, riddarakross. 
Lundquist, J. H., tónlistarstjóri, Svíþjóð, riddarakross. 
Persson, S.-O. B., höfuðsmaður, Svíþjóð, riddarakross. 
Hallgren, Karl-Axel, óperusöngvari, Svíþjóð, riddarakross. 
Sköld, Berit, dansmev, Svíþjóð, riddarakross. 

Envik, Sten, hljómsveitarstjóri, Svíþjóð, riddarakross. 
Bráland, Ture, flugvallarstjóri, Svíþjóð, riddarakross. 

Olsson, H.-0.. denartementssekreterare, Svíþjóð, riddarakross. 

Lindström, Per, departementssekreterare, Svíþjóð. riddarakross. 
Edling, Carl G. S., sendiráðsritari, Svíþjóð, riddarakross. 

mali: 

Hartwell, Leif. form. Vinnuveitendasamb. Danmerkur, stórriddarakross. 
Brosio, Manlio, framkvæmdastjóri NATO, stórkross. 
Ahlgren, Sven H. J.. framkvæmdastjóri, Svíþjóð, riddarakross. 
Tinker, Halla, Bandaríkjunum, riddarakross. 
Linker, Hal. kvikmyndagerðarmaður, Bandaríkjunum, riddarakross. 
Szenkovits. Paul, dr., aðalræðismaður, Austurríki, stórriddarakross. 
Strand, Victor B.. aðalræðismaður, Danmörku, stórriddarakross með stjörnu. 

júní: 

Troels-Smith, Viggo, aðalforstjóri, Kaupmannahöfn, riddarakross.
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14. júlí: 
Gravier, Maurice, prófessor, París, stórriddarakross. 
Jokumsen, Gunnar T., aðalræðismaður, Marseille, stórriddarakross. 

Balguerie, Alfred, ræðismaður, Bordeaux, stórriddarakross. 

19. júlí: 
Feldmann, Walter, blaðaútgefandi, Þýzkalandi, riddarakross. 

4. október: 
Schmidt, Ernst A., ræðismaður, Rotterdam, stórriddarakross. 

Van den Berghe, Leon A., belgiskur sendiherra, stórkross. 

NS
) 

Lo
 

október: 
Pipinelis, Marios G., ræðismaður, Apenu, riddarakross. 

16. desember: 
Cleland, William Paton, læknir, London, stórriddarakross. 

Goodwin, John Forest, prófessor, London, stórriddarakross. 

Sæmundsen, Carl, stórkaupmaður, Kaupmannahöfn, stórriddarakross með 
stjörnu. 

Nr. 269. 

EINKALEYFI 

Hinn 9. marz 1971 var Schweizerische Aluminium AG., Chippis, Kanton Wallis, 
Sviss, veitt einkaleyfi nr. 770 á aðferð til að steypa aðra málma en járn í lóðrétt- 
um stöngum. 

Hinn 9. marz 1971 var AB Gustavsbers Fabriker, Gustavsbers, Svíþjóð veitt 
einkaleyfi nr. 771 á útbúnaði til að hreinsa frárennslisvatn á lífrænan hátt. 

Hinn 9. marz 1971 var Saab Aktiebolag, Linköping, Svíþjóð, veitt einkaleyfi nr. 
772 á fyrirkomulagi á rafbúnaði fyrir ljósastaura. 

Hinn 9. marz 1971 var International Standard Electric Corporation, 320 Park 
Avenue, New York, N.Y., Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 773 á fjölskynjara 
fyrir heilfeldissveifluskvld efni. 

Hinn 9. marz 1971 var Schweizerische Aluminium AG., Chippis, Kanton Wallis, 
Sviss, veitt einkaleyfi nr. 774 á hlíf hl verndar stáltappanum á raufskautskolum og 
tæki til að búa hana til. 

30. marz 1971 var Navenby Limited, 19, Acresfield, Lancashire, Englandi. 

veitt einkaleyfi nr. 775 á endurbótum á eða í sambandi við skurðtæki og aðferð til 
festingar. 

Hinn 2. apríl 1971 var E. I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, 
Delaware, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 776 á neti, steyptu í heilu lagi. 

Hinn 21. apríl 1971 var Chinoin Gvogvzer — Es Vegveszeti Termekek Gyára RT., 
Budapest TV, Tó utca 15. Ungverjalandi, veitt einkaleyfi nr. 777 á aðferð til að 
framleiða primysin. 

Hinn 17. maí 1971 var Kaiser Aluminium € Chemical Corporatior, Kaiser Center, 
300 Lakeside Drive, Oakland, California, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 778 á 
aðferð og kerfi til að takmarka áhrif forskauts. 

Hinn 17. maí 1971 var Captain International Industries Ltd, Vancouver, British 

Columbia, Kanada, veitt einkaleyfi nr. 779 á flutningatæki.
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Hinn 2. júlí 1971 var Alfa-Laval, Tumba, Svíþjóð, veitt einkaleyfi nr. 780 á að- 
ferð til hreinsunar á skolvatni fiskskurðarvéla. 

Hinn 16. júlí 1971 var Institut Elementcorganicheskikh Sodieny, Moskva, Sovét- 
ríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 781 á aðferð til að framleiða kornóttan gervikavíar. 

Hinn 23. júlí 1971 var Tallinsky Filal Tsentraluogo Proektnokonstruktorskogo í 
Tekhnologicheskogo Bjuro Glavnogo Upravlenia Rybnoi Promyshlennosti Zepadnogo 
Basserina, Ulitsa Petroleumi 10, Tallin, Sovétríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 782 á vél 

til að festa net á reipi. 
Hinn 23. júlí 1971 var Tallinsky Filal Tsentraluogo Proektnokonstruktorskogo í 

Tekhnologicheskogo Bjuro Glavnogo Upravlenia Rybnoi Promyshlennosti Zepadnogo 
Basserina, Ulitsa Petroleumi 10, Tallinn, Sovétríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 783 á 

vél til að veita reipi í netagerðarvél. 
Hinn 23. júlí 1971 var Baldri Skarphéðinssyni, Hólmgarði 45, Reykjavík, veitt 

einkaleyfi nr. 784 á byggingareiningum til bvggingar veggja, sem samanstanda af 
lóðréttum standandi plötum með bili sín á milli. 

Hinn 25. nóvember 1971 var Tallinsky Filal Tsentraluogo Proektnokonstrutor- 
skogo í Tekhnologicheskogo Bjuro Glavnogo Upravlenia Rybnoi Promyshlennosti 
Zepadnogo Basserina, Ulitsa Petroleum 10, Tallin, Sovétríkjunum, veitt einkaleyfi 
nr. 785 á aðferð til að sauma saman netabálka og vél til að vinna samkvæmt þess- 
ari aðferð. 

Hinn 25. nóvember 1971 var Vsesojuzny Prodovolstvennogo Mashinostroenia 1. 
Novak Uoroshevskoeshosse, Moskva, Sovétríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 786 á fisk- 
verkunartæki, sérstaklega tæki til að skilja lifrina frá öðrum fiskinnýflum. 

Hinn 25. nóvember 1971 var Libbev-Owens-Ford Company, Toledo, Ohio, Banda- 
ríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 787 á tveimur eða fleiri samtengdum glerþynnum og 
framleiðslu þeirra. 

Hinn 25. nóvember 1971 var Texaco Development Corporation, New York, N.Y., 
Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 788 á aðferð til framleiðslu á gasi. 

Hinn 25. nóvember 1971 var Schweizerische Aluminium AG., Chippis, Sviss, 
veitt einkaleyfi nr. 789 á tæki til bræðslu-rennirafgreiningar súrefrissambanda. 

Hinn 25. nóvember 1971 var Nationa! Research Development Corp., Kingsgate 
House 66--74 Victoria Street, London. Englasidi, veitt einkaleyfi nr. 790 á rafmagns- 
vogar-útbúnaði til að vega hluti, sem háðir cru hreyfingu. 

Nr. 270. 

EMBÆTTI, SÝSLANIR M. M. 

1970: 

Dr. Bernard Christian Schmitt var hinn 4. september 1970 skipaður til þess að 
vera ræðismaður Íslands í Metz í Frakklandi. 

23. október var dr. Hermann Schwarz skipaður ræðismaður Íslands í Möúnchen 

í stað ílans Frey, ræðismanns, sem andaðist 16. apríl 1970. Þýzk stjórnvöld veittu 
dr. Hermann Schwarz viðurkenningu sem kjörræðismanni Íslands í Miinchen hinn 

10. desember 1970. 
5. nóvember afhenti Magnús V. Magnússon forseta Brasilíu trúnaðarbréf sitt 

sem ambassador Íslands í Brasilíu. 
12. nóvember afhenti Magnús V. Magnússon forseta Argentínu trúnaðarbréf 

sitt sem ambassador Íslands í Argentínu. 
15. nóv. var Magnúsi Þ. Torfasyni veitt lausn frá prófessorsembætti við lagadeild 

Háskóla Íslands frá 15. nóvember 1970 að telja, þar sem hann hefur verið skipaður 
hæstaréttardómari frá þeim tíma.
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19. nóvember afhenti Níels P. Sigurðsso1 forseta Portúgal trúnaðarbréf sitt sem 
sendiherra Íslands í Portúgal með aðsetri í London. 

9. desember var Haraldi Sigurðssyni, héraðslækni, veitt lausn frá héraðslæknis- 
embættinu í Búðahéraði frá 1. janúar 1971 að telja, samkvæmt ákvæðum laga um 
aldurshámark opinberra starfsmanna. 

12. desember var Jón Ingimarsson, deildarstjóri, skipaður skrifstofustjóri í heil- 
brigðis- og tryggingamálaráðuneytinu frá 1. nóvember 1970 að telja. 

29. desember var gefið út veitingabréf handa séra Guðmundi Þorsteinssyni, 
Hvanneyri, til að vera sóknarprestur í Árbæjarprestakalli í Reykjavíkurprófasts- 
dæmi frá Í. janúar 1971 að telja. 

30. desember var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir. Halldóri Baldurs- 
syni, til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir. Guðmundi I. Eyjólfssyni, 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

31. desember var Steingrími Octaviusi Thorlakssyni veitt lausn frá störfum fyrir 
aldurs sakir sem ræðismaður Íslands í San Francisco. 

S. d. var dr. Paul Szenkovits aðalræðismanni Íslands í Vín veitt lausn frá störfum 
samkvæmt eigin ósk. 

1971: 

1. janúar var Kristjáni Sveinssyni, augnlækni, veitt lausn frá dósentsstöðu í 
augnlækningum við læknadeild Háskóla Íslands fyrir aldurs sakir. 

S. d. var Þórður Eydal Magnússon, tannlæknir, skipaður prófessor í tannrétt- 
ingum við læknadeild Háskóla Íslands. 

S. d. var Jóhannes F. Skaftason, lyfjafræðingur, skipaður lektor í lyfjafræði í 
læknadeild Háskóla Íslands. 

S. d. voru eftirtaldir menn skipaðir forstöðumenn fyrir rannsóknastofum 
Raunvísindastofnunar Háskólans sem hér segir: Rannsóknastofa í stærðfræði: dr. 
Leifur Ásgeirsson, prófessor. Rannsóknastofa í eðlisfræði: Þorbjörn Sigurgeirsson, 
prófessor. Rannsóknastofa í efnafræði: dr. Sigmundur Guðbjarnason, prófessor. Rann- 
sóknastofa í jarðvísindum: dr. Sigurður Þórarinsson, prófessor. 

Skipunartímabil dr. Leifs Ásgeirssonar er til 30. júní 1973, en hinna forstöðu- 
mannanna fjögur ár. 

S. d. var Maurice J. Saad ræðismanni Íslands í Jerúsalem veitt lausn frá 
störfum. 

S. d. voru eftirtaldir menn skipaðir í stjórn Rithöfundasjóðs Íslands um þriggja 
ára skeið: 

Rithöfundanir Einar Bragi og Guðmundur G. Hagalín, samkvæmt tilnefningu 
Rithöfundasambands Íslands og Knútur Hallsson, deildarstjóri í menntamálaráða- 
neytinu, skipaður af ráðherra án tilnefningar. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. 

Þá hafa eftirtaldir menn verið skipaðir í nefnd, er annast skal úthlutun starfs- 
launa handa listamönnum 1971: Hannes Kr. Davíðsson, arkitekt, formaður Bandalags 
ísl. listamanna, Helgi Sæmundsson, ritstjóri, formaður úthlutunarnefndar lista- 

mannalauna, og Runólfur Þórarinsson, stjórnarráðsfulltrúi, sem jafnframt er for- 
maður nefndarinnar. 

S. d. var Þórir Einarsson, viðskiptafræðingur, skipaður lektor í rekstrarhag- 
fræði, sérstaklega í tekstrarbókhaldi og greinum innan framleiðslufræði og al- 
mennrar stjórnunar, í viðskiptadeild Háskóla Íslands. 

11. janúar var gefið út leyfisbréf handa Stefáni Haraldssyni, lækni, til þess að 
mega starfa sem sérfræðingur í bæklunarlækningum. 

14. janúar var Guðmundur Í. Guðmundsson skipaður til þess að vera ambassador 
í Nígeríu frá 1. janúar 1971 að telja.
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1. febrúar var gefið út leyfisbréf handa Jóhanni Gunnari Þorbergssyni, lækni, 
til þess að mega starfa sem sérfræðingur í gigtlækningum sem hliðargrein lyflækn- 
inga. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Kjartani Pálssyni, lækni, til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í lyflækningum og hjartalækningum. 

3. febrúar var Þórður Ásgeirsson, lögfræðingur, skipaður fulltrúi í sjávarútvegs- 
ráðuneytinu frá Í. febrúar 1971 að telja. 

5. febrúar var gefið út leyfisbréf handa Kristjáni Sigurðssyni, lækni, til þess 
að mega starfa sem sérfræðingur í skurðlækningum. 

9. febrúar var Otto Christiansen ræðismanni Íslands í Kristiansand, veitt lausn 
frá störfum skv. eigin ósk. 

10. febrúar var Böðvar Bragason, fulltrúi yfirborgarfógeta, skipaður til þess að 
vera bæjarfógeti í Neskaupstað frá 15. marz 1971 að telja. 

11. febrúar var gefið út leyfisbréf handa Ingva Jóni Einarssyni, til þess að mega 
stunda tannlækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Heríu Karin Eiselt, til þess að mega stunda 
hjúkrunarstörf hér á landi í eitt ár. 

12. febrúar afhenti Magnús V. Magnússon forseta Kúbu trúnaðarbréf sitt sem 
sendiherra Íslands á Kúbu. 

15. febrúar var gefin út löggilding fyrir Ólaf Pétursson, Hrólfsskála, Seltjarnar- 
nesi, til þess að vera dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á dönsku. 

S. d. var gefin út löggilding fyrir Svövu Guðmundsdóttur, Hringbraut 51, Reykja- 
vik, til þess að vera dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á ensku. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Guðmundi Oddssyni, lækni, til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í lyflækningum og hjartalækningum. 

1. marz var Gylfi Þórðarson, viðskiptafræðingur, skipaður fulltrúi í sjávarút- 
vegsráðuneytinu frá 1. marz 1971 að telja. 

S. d. var Jón Guðgeirsson, læknir, skipaður í stöðu tryggingalæknis frá 15. 
febrúar 1971 að telja. 

2. marz var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir., Gunnari Þór Jónssyni, 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir., Geir Ólafssyni, til að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

3. marz var Þórleifur Jónsson, viðskiptafræðingur, skipaður til að vera fulltrúi 
í iðnaðarráðuneytinu frá 1. apríl 1971 að telja. 

8. marz var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir., Önnu Katrínu Emils- 
dóttur, til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Víglundi Þór Þorsteinssyni, lækni, til þess 
að mega starfa sem sérfræðingur í kvensjúkdómum og fæðingarlækningum. 

9. marz var Brynjólfi Kjartanssyni, cand. jur., veitt leyfi til málflutnings fyrir 
héraðsdómi. 

S. d. var Margrét Rögnvaldsdóttir skipuð kennari við Barnaskóla Oddeyrar frá 
1. september 1970 að telja. 

15. marz afhenti Henrik Sv. Björnsson forseta Sameinaða Arabalýðveldisins trún- 
aðarbréf sitt sem sendiherra Íslands í Sameinaða Arabalýðveldinu með aðsetri í 
París. 

S. d. var Aðalgeir Pálsson skipaður yfirkennari við Iðnskólann á Akureyri frá 
1. janúar 1971 að telja. 

S. d. var Þorvaldi G. Einarssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 
héraðsdómi. 

S. d. var Boga Nilssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 
dómi.
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18. marz var dr. Gunnar Thoroddsen, fyrrv. hæstaréttardómari, skipaður prófessor 
í lagadeild Háskóla Íslands frá 15. marz 1971 að telja. 

24. marz afhenti Guðmundur Í. Guðmundsson forseta Nigeríu trúnaðarbréf sitt 
sem sendiherra Íslands hjá Nigeríustjórn með aðsetri í London. 

25. marz var Þórður Ásgeirsson, fulltrúi, skipaður til að vera deildarstjóri í 
sjávarútvegsráðuneytinu frá 1. apríl 1971 að telja. 

29. marz afhenti Henrik Sv. Björnsson keisara Eþíópíu trúnaðarbréf sitt sem 
sendiherra Íslands í Eþíópíu með aðsetri í París. 

7. apríl var Arnari G, Hinrikssyni, lögfræðingi veitt leyfi til málflutnings fyrir 
héraðsdómi. j 

13. apríl var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et. chir., Ástráði B. Hreiðars- 
syni, til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Kristjáni Baldvinssyni, lækni, til þess að 
mega starfa sem sérfræðingur í skurðlækningum. 

27. apríl var Carl Christiansen, skipaður ræðismaður Íslands í Kristiansand í 
Noregi. 

1. maí var Svanbjörn Frímannsson, landsbankastjóri, skipaður bankastjóri 
Seðlabanka Íslands frá 1. maí 1971. 

3. maí voru eftirtaldir kennarar skipaðir við Iðnskólann í Reykjavík frá 1. apríl 
1971 að telja: Aðalheiður Eliníusardóttir, Guðmundur Jensson, Olgeir Axelsson, Viðar 
Rósmundsson, Guðmundur Karl Ásbjörnsson, Halldór J. Arnórsson og Oddur Björns- 
son. 

4. maí var gefið út leyfisbréf handa Sigurði Agli Þorvaldssyni, lækni, til þess 
að mega starfa sem sérfræðingur í skurðlækningum. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Eggert Brekkan, lækni, til þess að mega starfa 
sem sérfræðingur í skurðlækningum og þvagfæraskurðlækningum. 

5. maí var gefið út leyfisbréf handa Jóni G. Hallgrímssyni, lækni, til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í brjóstholsskurðlækningum sem undirgrein í skurðlækn- 
ingum. 

10. maí var Árni Ísaksson, fiskifræðingur, skipaður til að vera sérfræðingur við 
Veiðimálastofnunina frá 1. júní 1971 að telja. 

12. maí var Kristni R. Gunnarssyni, lyfjafræðingi, veitt lyfsöluleyfið á Siglu- 
firði. 

14. maí var gefin út löggilding fyrir Brittu Björnsson, fil. mag., til þess að vera 
dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á sænsku. 

24. maí var gefið út leyfisbréf handa Guðjóni Guðmundssyni, lækni, til þess 
að mega starfa sem sérfræðingur í skurðlækningum. 

25. maí var Haraldur Árnason, bændaskólakennari, skipaður til að vera skóla- 
stjóri bændaskólans að Hólum í Hjaltadal frá 1. júní 1971 að telja. 

S. d. var Bára Guðmundsdóttir skipuð kennari við Barnaskóla Hafnarfjarðar 
frá 1. september 1971 að telja. 

28. maí var Ludvig Hermann Alfred Janssen skipaður til þess að vera ræðismaður 
slands í Bremerhaven í Þýzkalandi. 

S. d. var Jón Ragnar Johnson skipaður til þess að vera vararæðismaður Íslands 
í Toronto, Ontario, Kanada. 

1. júní var Helgi Ágústsson settur fulltrúi í utanríkisráðuneytinu, skipaður full- 
trúi í utanríkisþjónustu Íslands frá 1. júní 1971 að telja. 

S. d. var Sverrir Haukur Gunnlaugsson, settur fulltrúi í utanríkisráðuneytinu, 
skipaður fulltrúi í utanríkisþjónustu Íslands frá 1. júní 1971 að telja. 

S. d. var Sveinn Björnsson, aðstoðarmaður í sendiráðinu í Stokkhólmi, skipaður 
fulltrúi í utanr íkisbjónustu Íslands frá 1. júní 1971 að telja, en falið að segna áfram 
störfum við sendiráðið í Stokkhólmi.
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9. júní var séra Kristjáni Róbertssyni, sem þjónað hefur Siglufjarðarprestakalli 
í Eyjafjarðarprófastsdæmi, veitt lausn frá embætti að eigin ósk frá 30. júní 1971 
að telja. 

10. júní var gefið út leyfisbréf handa héraðsdómslögmanni, Jóhanni Steinasyni, 
til málflutnings fyrir Hæstarétti. 

S. d. var Sveinn Runólfsson, landbúnaðarkandídat, skipaður til að vera fulltrúi 
landgræðslustjóra frá 10. júni 1971 að telja. 

S. d. var Guðmundur Í. Guðmundsson leystur frá störfum sem sendiherra í Bret- 
landi, Holllandi, Spáni, Portúgal og Nigeríu frá 1. ágúst 1971 að telja, og frá sama 
tíma skipaður sendiherra skv. lögum nr. 39 frá 1971. Honum hefur verið falið að 
taka við starfi sendiherra í Washington. 

S. d. var Niels P. Sigurðsson leystur frá störfum sem sendiherra í Belgíu og 
hjá Efnahagsbandalagi Evrópu og sem fastafulltrúi hjá Norður-Atlantshafsráðinu 
frá 1. ágúst að telja, og frá sama tíma skipaður sem sendiherra skv. lögum nr. 39 frá 
1971. Honum hefur verið falið að taka við starfi sendiherra í London. 

S. d. var Tómas Á. Tómasson leystur Írá störfum sem skrifstofustjóri í utan- 
ríkisráðuneytinu frá 1. ágúst 1971 að telja, og frá sama tíma skipaður sendiherra skv. 
lögum nr. 39 frá 1971. Honum hefur verið falið að taka við störfum í Brússel sem 
fastafulltrúi Íslands hjá Norður-Atlantshafsráðinu. 

S. d. var Haraldur Óskarsson skipaður kennari við Barnaskóla Neskaupstaðar 
frá 1. september 1971 að telja. 

11. júní var Guðmundi Malmquist, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 
héraðsdómi. 

S. d. var dr. Gunnar G. Schram skipaður deildarstjóri í utanríkisþjónustunni 
frá 1. ágúst 1971 að telja, og falið að gegna störfum sem sendiráðunautur í 
New York. 

S. d. var Ingvi Ingvarsson, sendiráðunautur í Brússel, skipaður skrifstofustjóri 
í utanríkisráðuneytinu frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. var Ólafur Egilsson, sendiráðunauíur í París, skipaður deildarstjóri í utan- 
ríkisþjónustunni frá 1. september 1971 að telja og verið falið að taka við störfum 
sem sendiráðunautur í Brússel. 

S. d. voru Knútur Hallsson, Guðmundur Þór Pálsson, Andri Ísaksson og Sigurður 
J. Briem skipaðir deildarstjórar í menntamálaráðuneytinu frá 1. júní 1971 að telja. 
og jafnframt var Knútur Hallsson skipaður skrifstofustjóri í ráðuneytinu frá sama 
tíma að telja. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við Barnaskóla Garðahrepps frá 1. sept- 
ember 1971 að telja: Benedikt Axelsson, Björgúlfur Þorvarðarson, Guðrún Guðjóns- 
dóttir, Ingveldur Á. Stefánsdóttir, Margrét Thorlacius og Pálína Jónsdóttir. 

S. d. var Magnús Óskarsson skipaður kennari við Barnaskóla Húsavíkur frá 
1. september 1971 að telja. 

S. d. voru Brynjar Valdimarsson og Nanna Sigurðardóttir skipuð kennarar við 
barnaskóla Kópavogs frá 1. september 1971 að telja. 

15. júní var Guðmundi Sigurðssyni, lækni, veitt embætti héraðslæknis í Austur- 
Egilsstaðahéraði frá og með 1. júlí að telja. 

S. d. voru Haukur Magnússon og Vilborg Pétursdóttir skipuð kennarar við 
Húnavallaskóla frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. var Hjördís Stefánsdóttir skipuð kennari við Húsmæðraskólann að Laug- 
um, S.-Þing., frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við gagnfræðaskóla Kópavogs frá 1. 
september 1971 að telja: Alda G. Friðriksdóttir, Baldvin Árnason og Sigurður H. 
Benjamínsson.
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S. d. var Guðmundur Klemenzson skipaður kennari við Barna- og unglingaskól- 
ann í Varmahlíð frá 1. september 1971 að telja. 

22. júní var Trausti Þorsteinsson skipaður kennari við Barnaskóla Akureyrar 
frá 1. september 1971 að telja. 

23. júní var Sveinbjörn Dagfinnsson skipaður til að vera skrifstofustjóri í land- 
búnaðarráuneytinu frá 1. júlí 1971 að telja. 

24. júní var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir., Herði Alfreðssyni, til 
þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Hannes Hafstein skipaður deildarstjóri í utanríkisþjónustunni frá Í. 
ágúst 1971 að telja og falið að gegna áfram störfum í utanríkisráðuneytinu. 

25. júní var gefið út leyfisbréf handa Sverri Bjarnasyni, lækni, til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í barnageðlækningum. 

1. júlí var Arnfríður Richardsdóttir skipuð kennari við Steinsstaðaskóla, Skaga- 
fjarðarsýslu, frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við Heyrnleysingjaskólann frá 1. sept- 
ember 1971 að telja: Bjarney Njálsdóttir, Guðlaug Snorradóttir, Dóra Pálsdóttir og 
Sophie Kofoed-Hansen. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við Barnaskóla Vestmannaeyja frá Í. 
september 1971 að telja: Hjálmfríður R. Sverrisdóttir, Katrín Lovísa Magnúsdóttir, 
Magnús Gísli Magnússon og Ólöf Margrét Magnúsdóttir. 

Bjarni Guðmundsson, deildarstjóri lét af störfum í utanríkisráðuneytinu frá 
1. júlí 1971 að telja. 

2. júlí var gefin út löggilding fyrir Halldór P. Dungal, til þess að vera dóm- 
túlkur og skjalaþýðandi úr og á þýzku og ensku. 

S. d. var Matthías Frímannsson skipaður kennari við Alþýðuskólann á Eiðum 
frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. var Anna Magnúsdóttir skipuð kennari við barnaskóla Biskupstungna 
frá 1. september 1971 að telja. j 

6. júlí var Fesseha Megnihistou skipaður sem aðalræðismaður Íslands í 
Addis Abeba. 

S. d. var Páll Ásgeir Tryggvason skipaður sem sendifulltrúi (ministercounsellor) 
í utanríkisþjónustu Íslands frá 1. ágúst 1971 að telja. 

7. júlí var séra Kolbeini Þorleifssyni, sem þjónað hefur Eskifjarðarprestakalli 
veitt lausn frá embætti að eigin ósk frá 1. september 1971 að telja. 

8. júlí var Tómas Bjarni Sturlaugsson skipaður skólastjóri Varmárskóla frá 
1. september 1971 að telja. 

S. d. var Jens Sumarliðason skipaður kennari við skóla gagnfræðastigsins í 
Reykjavík frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. var Sigurður G. Sigurðsson skinaður kennari við Gagnfræðaskóla Akra- 
ness frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. var Óli Þ. Guðbjartsson skipaður skólastjóri Gagnfræðaskólans á Sel- 
fossi frá 1. september 1971 að telja. 

12. júlí var Þorvarður Kjerúlf Þorsteinsson skipaður til að vera deildarstjóri í 
landbúnaðarráðuneytinu frá 12. júlí 1971 að telja. 

23. júlí var Már Ársælsson skipaður kennari við Tækniskóla Íslands frá 1. 
"september 1971 að telja. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við Barnaskóla Hafnarfjarðar frá Í. 
september 1971 að telja: Ásthildur Kjartansdóttir, Erla M. Eggertsdóttir, Guðríður 
Óskarsdóttir, Guðrún Halldórsdóttir, Sigrún Arnórsdóttir og Jónína Ágústsdóttir. 

26. júlí var Arndís Kristinsdóttir skipuð kennari við barnadeildir Mýrarhúsa- 
skóla, Seltjarnarneshreppi, frá 1. september 1971 að telja. 
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27. júlí var Matthias Eggertsson, tilraunastjóri, skipaður til að vera kennari 
við bændaskólann á Hólum í Hjaltadal frá 1. október 1971 að telja. 

S. d. var Henry Blackburn veitt lausn frá vararæðismannsstarfinu fyrir 
Ísland í Fleetwood. 

28. júlí var Bergþóra Gísladóttir skipuð kennari við barnaskóla Reykjavíkur frá 1. 
sept 1971 að telja. 

30. júlí var Donald H. Stoneson skipaður ræðismaður fyrir Ísland í San Francisco. 
S. d. var séra Gunnari Árnasyni, sem þjónað hefur Kópavogsprestakalli, veitt 

lausn frá embætti fyrir aldurs sakir frá 1. september 1971 að telja. 
1. ágúst var Gunnari G. Schram veitt lausn frá starfi lektors í lagadeild Háskóla 

Íslands frá 1. ágúst 1971 að telja að eigin ósk. 
S. d. var Stefán Jónsson, læknir skipaður lektor í lífeðlisfræði í læknadeild Há- 

skóla Íslands frá 1. ágúst 1971 að telja. 
S. d. var Hannesi Jónssyni, sendiráðunauti í New York, falið að taka við starfi 

sem deildarstjóri í utanríkisráðuneytinu frá 1. ágúst 1971 að telja. 
4. ágúst var Gunnar Guðmundsson skipaður skólastjóri Heimavistarskólans að 

Flúðum í Árnessýslu frá 1. september 1971 að telja. 
10. ágúst var D. H. Hirlekar skipaður ræðismaður Íslands í Bombay í Indlandi. 
16. ágúst voru Sigrún Vilbergsdóttir, Valdís Þorkelsdóttir og Helga Friðfinns- 

dóttir skipaðar kennarar við barnaskóla Kópavogs frá 1. september 1971 að telja. 
19. ágúst voru eftirtaldir kennarar skipaðir við gagnfræðaskóla Reykjavíkur 

frá 1. september 1971 að telja: Guðjón Friðriksson, Haraldur Finnsson, Olga 
Magnúsdóttir, Rannveig Jónsdóttir, Stefán Benediktsson, Steinunn P. Hafstað og 
Viðar Símonarson. 

S. d. var Hanna S. Jóhannsdóttir skipuð kennari við Gagnfræðaskóla Akra- 
ness frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. var Júlíana Þ. Lárusdóttir skipuð kennari við barnaskóla Reykjavíkur 
frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. var Magnús Magnússon skipaður skólastjóri Höfðaskólans í Reykjavík 
frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. var Margrét Þóra Guðlaugsdóttir skipuð kennari við Gagnfræðaskóla 
Garðahrepps frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. var Björn Ingólfsson skipaður skólastjóri Barnaskóla Grenivíkur frá 1. 
september 1971 að telja. 

S. d. var Hildur Eyþórsdóttir skipuð kennari við barnaskóla Akureyrar frá 
1. september 1971 að telja. 

S. d. var Valgerður Elín Valdimarsdóttir skipuð kennari við barnaskóla Akur- 
eyrar frá Í. september 1971 að telja. 

S. d. var Vilborg Sigurðardóttir skipuð kennari við gagnfræðaskóla Reykja- 
víkur frá 1. september 1971 að telja. 

20. ágúst voru eftirtaldir kennarar skipaðir við barnaskóla Reykjavíkur frá 
1. september 1971 að telja: Ásta Lárusdóttir, Bryndís Skúladóttir, Elísabet F. 
Eiríksdóttir, Erna H. Kolbeins, Friðgerður Samúelsdóttir, Friðrik Pétursson, 

Guðný Helgadóttir, Guðrún Fanney Óskarsdóttir, Guðrún Pétursdóttir, Guðrún 
Þórðardóttir, Hafdís Sigurgeirsdóttir, Halldóra Kristinsdóttir, Hallfríður Þorkels- 
dóttir, Hilda Torfadóttir, Hilmar Björnsson, Hendrik Jafetsson, Ingibjörg Þor- 

kelsdóttir, Jenný B. Ingólfsdóttir, Magnea S. Sigurðardóttir, Olga Jónasdóttir, 
Ólafur Ingvarsson, Sigríður Haraldsdóttir, Sigurveig Úlfarsdóttir og Svanhildur 
A. Sigurðardóttir. 

S. d. var Björn Þór Ólafsson skipaður kennari við Gagnfræðaskólann á 
Ólafsfirði frá 1. september 1971 að telja.
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S. d. var Guðriður Eiríksdóttir skipuð skólastjóri Húsmæðraskólans á Lauga- 
landi frá 1. september 1971 að telja. . 

21. ágúst andaðist vararæðismaður Íslands í Hammerfest í Noregi, hr. Hans 
Edvard Evensen. 

26. ágúst tilkynnti viðskiptaráðuneytið, að hinn 18. s. m. hafi Lúðvík 
Jósepsson, viðskiptaráðherra verið skipaður aðalfulltrúi Íslands í bankaráði Al- 
þjóðabankans (IBRD) og aðalfulltrúi hjá Alþjóðalánastofnuninni (1IFC) og hinni 
Alþjóðlegu framfarastofnun (IDA). 

Frá sama tíma var Halldór E. Sigurðsson, fjármálaráðherra, skipaður varafull- 
irúi Íslands í ofangreindum alþjóðastofnunum. j 

21. ágúst var Anton Sigurðsson skipaður skólastjóri Skóla Ísaks Jónssonar 
frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. var Ingunn Árnadóttir skipuð kennari við Skóla Ísaks Jónssonar frá 1. 
september 1971 að telja. 

30. ágúst var Jón Halldórsson skipaður kennari við Barnaskólann á Dalvík 
frá 1. september 1971 að telja. 

91. ágúst voru Valey Jónasdóttir og Ester Bergmann Halldórsdóttir skipaðar 
kennarar við Barnaskóla Siglufjarðar frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. var Matthías Ásgeirsson skipaður kennari við Héraðsskólann í Reyk- 
holti frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. var Indíana Guðlaugsdóttir skipuð kennari við Gagnfræðaskólann á 
Selfossi frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. var Sverrir Guðmundsson skipaður kennari við Kleppjárnsreykjaskólann 
í Borgarfirði frá 1. september 1971 að telja. 

1. september var Óskar L. Ágústsson skipaður umsjónarmaður við Raunvísinda- 
stofnun Háskóla Íslands frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. var Friðbjörn Gunnlaugsson skipaður skólastjóri Barna- og unglinga- 
skólans í Grindavík frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. var Jón Mar Þórarinsson skipaður kennari við Barnaskólann í Grindavík 
frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. var Jóhannes L. L. Helgason leystur frá starfi háskólaritara frá 1. 
september 1971 að telja, samkvæmt eigin ósk. 

S. d. var Andrés Guðjónsson, tæknifræðingur, skipaður skólastjóri Vélskóla 
Íslands frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. voru Axel Carlquist, Dipl. phys., og Finnur Torfi Hjörleifsson, skipaðir 
kennarar við Menntaskólann á Ísafirði frá 1. september 1971 að telja. 

2. september var Halldóra Jónsdóttir skipuð kennari við Barna- og unglinga- 
skóla Aðaldæla. S.-Þingeyjarsýslu, frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. var Guðmundur Sigurmonsson skipaður kennari við Barna- og unglinga- 
skóla Staðarsveitar frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. voru Kristín Pálsdóttir og Ólafur Jónsson skipuð kennarar við Barna- 
skóla Hafnarfjarðar frá 1. september 1971 að telja. 

6. september var Eysteinn Guðjónsson skipaður kennari við Barna- og unglinga- 
skólann á Djúpavogi frá 1. september 1971 að telja. 

8. september voru Kristinn Gíslason og Svavar Guðmundsson skipaðir kenn- 
arar við Æfinga- og tilraunaskóla Kennaraháskóla Íslands frá 1. september 1971 að 
telja. 

S. d. var Margrét Guttormsdóttir skipuð kennari við barnaskóla Reykjavíkur 
frá 1. september 1971 að telja. 

13. september var gefið út veitingabréf handa séra Rögnvaldi Finnbogasyni til 
þess að vera sóknarprestur í Siglufjarðarprestakalli í Eyjafjarðarprófastdæmi frá 
1. september 1971 að telja.
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16. september afhenti Tómas Á. Tómasson Belgíukonungi trúnaðarbréf sitt sem 
sendiherra Íslands í Belgíu. 

17. september voru eftirtaldir kennarar skipaðir við Æfinga- og tilraunaskóla 
Kennaraháskóla Íslands frá 1. september 1971 að telja: Sigríður Jóna Þorvalds- 
dóttir, Guðlaug Torfadóttir, Guðný Helgadóttir og Auðunn Hlíðar Einarsson. 

S. d. var Valdimar Þ. Kristjánsson skipaður kennari við Gagnfræðaskólann í 
Vestmannaeyjum frá 1. september 1971 að telja. 

18. september voru Sigvaldi Ingimundarson og Sigurborg Gísladóttir skipuð 
kennarar við Barnaskólann í Höfn, Horfnafirði, frá 1. september 1971 að telja. 

S. d. var Egsert Gautur Gunnarsson skipaður kennari við Vélskóla Íslands frá 
1. september 1971 að telja. 

20. september var Magnús Óskarsson, búfræðikandídat, skipaður til að vera 
kennari við bændaskólann á Hvanneyri frá 1. október 1971 að telja. 

S. d. var Yngwe Wincent Nordensvárd veitt lausn frá störfum að eigin ósk sem 
vararæðismaður Íslands í Málmey. 

S. d. var Sigríður Bjarnar skipuð kennari við gagnfræðaskóla Reykjavíkur frá 
1. september 1971 að telja. 

S. d. var Jón H. Kristjánsson skipaður kennari við Barna- og unglingaskólann 
að Brunnastöðum frá 1. september 1971 að telja. 

21. september afhenti Tómas Á. Tómasson Aldo Moro, forseta ráðherraráðs Efna- 

hafsbandalags Evrópu, og Reymond Barre, varaformanni framkvæmdastjórnar banda- 
lagsins, trúnaðarbréf sín sem sendiherra Íslands hjá Efnahagsbandalagi Evrópu. 

23. september var gefið út leyfisbréf handa Óla Birni Hannessyni, lækni, til þess 
að mega starfa sem sérfræðingur í augnlækningum. 

S. d. afhenti Guðmundur Í. Guðmundsson Bandaríkjaforseta trúnaðarbréf sitt 
sem sendiherra Íslands í Bandaríkjunum. 

24. september voru eftirtaldir kennarar skipaðir við gagnfræðaskóla Reykjavíkur 
frá 1. september að telja: Kolbrún Valdimarsdóttir og Þórhallur Runólfsson. 
„30. september var lan Hunter Barnett skipaður til þess að vera ræðismaður 
Íslands í Sydney. 

4. október var gefið út leyfisbréf handa Halldóri Jóhannssyni, cand. med. et. chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Sigurði Björnssyni, lækni, til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í lyflækningum með meltingarsjúkdóma sem undirgrein. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Tryggva Ásmundssyni, cand. med. et. chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Jörundur Steinar Garðarsson skipaður kennari við Barna- og unglinga- 
skólann á Bíldudal frá 1. september 1971 að telja. 

7. október var gefið út leyfisbréf handa Leonhard Inga Haraldssyni til þess 
að mega stunda tannlækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Baldri Bragasyni til þess að mega stunda 
lannlækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Lofti Ólafssyni til þess að mega stunda tann- 
lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Sigfúsi Þór Elíassyni til þess að mega stunda 
tannlækningar hér á landi. 

S. d. var Halldór Sigurðsson skipaður kennari við Þelamerkurskólann í Eyja- 
fjarðarsýslu frá 1. september 1971 að telja. 

12. október var gefið út leyfisbréf handa Tryggva Ásmundssyni, lækni, til þess 
að mega starfa sem sérfræðingur í lungnasjúkdómum. 

13. október afhenti Niels P. Sigurðsson Elísabeth IT. Bretlandsdrottningu trún- 
aðarbréf sitt sem sendiherra Íslands í Bretlandi.
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15. október var Magnúsi Ágústssyni, héraðslækni, veitt lausn frá embætti hér- 
aðslæknis í Hveragerðishéraði frá 1. janúar 1972 að telja. 

S. d. var Valgarði Briem, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til málflutnings við 
Hæstarétt. 

S. d. var Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir skipuð kennari við Barnaskólann í 
Grundarfirði frá 1. september 1971 að telja. 

21. október var Jóni H. Magnússyni, cand. juris, veitt leyfi til málflutnings fyrir 
héraðsdómi. 

S. d. var séra Sigurði Pálssyni, vígslubiskupi á Selfossi, veitt lausn frá prests- 
og prófaststörfum frá 1. desember 1971 að telja. 

22. október var Almar Grímsson skipaður deildarstjóri lyfjamáladeildar heil- 
brigðis- og trvggingamálaráðuneytisins frá 1. desember 1971 að telja. 

27. október var Ingibjörg Þórarinsdóttir skipuð kennari við Húsmæðrakennara- 
skóla Íslands frá 1. september 1971 að telja. 

28. október voru Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, forstjóri, og dr. Guðrún P. Helga- 
dóttir endurskipuð í orðuefnd til 11. september 1977, og Óttarr Möller, forstjóri, end- 
urskipaður varamaður í nefndinni til 11. september 1974. 

S. d. var dr. Jónas Bjarnason skipaður dósent í efnafræði í læknadeild Há- 
skóla Íslands frá 1. september 1971 að telja. 

29. október var gefið út veitingabréf handa séra Tómasi Sveinssyni til þess að 
vera sóknarprestur í Sauðárkróksprestakalli í Skagafjarðarprófastsdæmi frá 1. 
október 1971 að telja. 

11. nóvember var gefin út löggilding fyrir Hjálmar Ólafsson, Skjólbraut 8, 
Kópavogi, til þess að vera dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á dönsku. 

S. d. var gefin út löggilding handa Hjalta Zóphóníassyni til þess að vera dóm- 
túlkur og skjalaþýðandi úr og á dönsku. 

S. d. var Jóna Þorsteinsdóttir skipuð kennari við Heimavistarskólann að Kirkju- 
bæjarklaustri frá 1. september 1971 að telja. 

15. nóvember var Jóni Barða Skúlasyni Eremeef, að eigin ósk, veitt lausn frá 

störfum sem vararæðismaður Íslands í San Francisco. 
22. nóvember var Sigurður St. Helgason, lic. és-se., skipaður lektor í lífeðlis- 

fræði í verkfræði- og raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 1. janúar 1972 að telja. 

23. nóvember var gefið út leyfisbréf handa Þórarni Sveinssyni, cand. med. et 
chir., il þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Bjarna Hannessyni, cand. med. et chir., til þess 
að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

1. desember var gefið út leyfisbréf handa Huldu Björgu Sigurðardóttur til þess 
að mega kalla sig lyfjafræðing og starfa sem slíkur hér á landi 

7. desember var Karl Kristjánsson skipaður kennari við skóla gagnfræðastigsins 

í Reykjavík frá 1. september 1971 að telja. 
15. desember var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir., Kristni Guð- 

mundssvni til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var gefið út leyfisbréf handa Kristni Guðmundssyni, lækni, til þess að mega 

starfa sem sérfræðingur í taugaskurðlækningum. 

31. desember andaðist hr. F. Huntlev Woodcock, fiskiráðunautur Íslands í Bret- 
landi.
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SENDIHERRAR OG RÆÐISMENN 

Hinn 99. janúar var hr. André Philippe veitt viðurkenning sem sendiherra 

Luxembourg á Íslandi. 
Hinn 3. marz afhenti hr. Brendan Dillon forseta Íslands trúnaðarbréf sitt 

sem sendiherra Írlands á Íslandi með aðsetri í Kaupmannahöfn. 
Hinn 10. marz afhenti dr. Manoutchehr Marzban forseta Íslands trúnað- 

arbréf sitt sem sendiherra Íran á Íslandi með aðsetri í Stokkhólmi. 
Hinn 16. marz var frú Agnete Tryggvason veitt viðurkenning til þess að vera 

vararæðismaður fyrir Danmörku á Ísafirði. 
Hinn 2. apríl afhenti hr. Drago Kunc forseta Íslands trúnaðarbréf sitt 

sem sendiherra í Júgóslavíu á Íslandi með aðsetri í Osló. 
Hinn 2. apríl afhenti hr. Gennaro de Novellis forseta Íslands trúnaðar- 

bréf sitt sem sendiherra Ítalíu á Íslandi með aðsetri í Osló. 
Hinn 25. júní afhenti hr. Adhemar Montagne forseta Íslands trúnaðar- 

bréf sitt sem sendiherra Perú á Íslandi með aðsetri í London. 
Hinn 91. júlí afhenti Baron W. J. G. Gevers forseta Íslands trúnaðarbréf 

sitt sem sendiherra Hollands á Íslandi með aðsetri í London. 
Hinn 21. júlí var hr. Gísla Konráðssyni veitt viðurkenning til þess að vera vara- 

ræðismaður fyrir Danmörku á Akureyri. 
Hinn 29. júlí var hr. Etienne Harford veitt viðurkenning sem sendiherra Belgíu 

á Íslandi. 
Hinn 3. ágúst var hr. Haraldi J. Hamar veitt viðurkenning sem ræðismanni fyrir 

Mexico í Reykjavík. 
Hinn 13. ágúst afhenti hr. Roy Herman Hunziker forseta Íslands trún- 

aðarbréf sitt sem sendiherra Sviss á Íslandi með aðsetri í Osló. 
Hinn 25. ágúst var hr. Bahng Heec veitt viðurkenning sem sendiherra Kóreu á 

Íslandi. 
Hinn 3. október lét hr. Carl Gustaf Sebastian Edlings af störfum sem sendiráðs- 

ritari við sendiráð Svía í Reykjavík. Hr. Kurt Ingemar Börjesson Attaché hefur 
tekið við störfum hans. 

Hinn 6. október afhenti hr. Seizo Hinata forseta Íslands trúnaðarbréf sitt 
sem sendiherra Japans á Íslandi með aðsetri í Stokkhólmi. 

Hinn 15. nóvember var hr. Cahit S. Havta veitt viðurkenning sem sendiherra 

Tyrklands á Íslandi. 
Hinn 29. nóvember lét hr. Egill Stefánsson af störfum sem ræðismaður Dan- 

merkur á Siglufirði. 
Hinn 15. desember var hr. Rogelio Rafael Tristanv veitt viðurkenning sem sendi- 

herra Argentínu á Íslandi. 

Nr. 272. 

SKRÁ 

um ný hlutafélög samkvæmt Lösbirtingablaði 1971. 
Tbl. nr 

Almenna verkfræðistofan h/f, Reykjavík ........0.0.000. 000. 000. 34 

Anna h/f, Ólafsfirði 00.00.0000... 19 
Arcticmink h/f, Skilmannahreppi, Borgarfjarðarsýslu ............ 8 
Atlantshafeverzlunarfélagið h/f, Reykjavík ........000000000000.. 17 
Auðbjörg h/f, Höfðakaupstað, A-Hún. ......0.0.000000. 00... 11
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Auglýsingagerðin Freysteinn h/f, Reykjavík ARA 
Austri h/f, Neskaupstað ...........0..000000 0... 
Austurgata 26 h/f, Keflavík .............0....0... 0. 
Axminster h/f, Reykjavík ............0.0..0.000 0000 
Álfaborg h/f, Reykjavík ..........00.00.0 0. 
Álskip h/f, Siglufirði ............0...... 
Ás, h/f, Reykjavík .......00.00.0. 000 
Átak h/f, Gnúpverjahreppi, Árnessýslu ........00..0 0. 
Átak h/f, Seyðisfirði ............0..00.0 0 

Basalt h/f, Reykjavík ...............0.00 0000. 
Bára h/f, Grindavík, Gullbringusýslu .......0.000.00... 0. 
Báran h/f, Suðureyri, V.-Ísafjarðarsýslu ..........00.0.. 
Bíla- og búvélasalan h/f, Reykjavík 00.00.0000... 00. 
Bílaleiga Austurlands h/f, Egilstöðum, Suður-Múlasýslu .......... 
Bílaleiga Njarðvíkur h/f, Njarðvíkurhreppi, Gullbringusýslu AA 
Bílaleigan Bliki h/f, Hafnarfirði ...........000.0.000.00. 00. 
Bílaleigan Holt h/f, Gerðahreppi, Gullbringusýslu ................ 
Bílaraf h/f, Reykjavík ...........0...0.00.00 20. 
Bílasalan Hafnarfirði h/f, Hafnarfirði .........0..000.000000... 
Bílaverkstæði Skúla og Þorsteins h/f, Reykjavík ........0.......... 
B.J. G. h/f, Reykdælahreppi, Suður- -Þingevjarsýslu ................ 
Björn Transtason h/f, Reykjavík .............0000.00. 0. 
Blaðaprent h/f, Reykjavík ..........0.0.....0.. 000. 
Blíki h/f. Dalvík, Eyjafjarðarsýslu .............000.0.00 00. 
Blikksmiðjan Sórli h/f. Hvolsvelli. Rangárvallasýslu .............. 
Blómamiðstöðin h/f, Reykjavík ...........00..0000 0. 
Bókbandsstefa Einars Sigurjónssonar h/f, Reykjavík ............ 
Bólstrun Ingólfs h/f, Reykjavík .......000.000.. 0. 
Borgarbúðin h/f, Kópavogi ...........0.0..000000 000 
Borgarplast h/f, Borgarnesi ..............0.0.0. 00 
Breiðholtsbakarí h/f, Reykjavík ........0..0..... 0 
Byggingafélagið Burst h/f, Reykjavík .........0...0.00000. 
Byggingafélagið Bær h/f, Hafnarfirði ..........000000 0... 
Byggingafélagið Framkvæmd h/f. Hafnarfirði .................... 
Byggingafélagið Miðvangur h/f, Reykjavík ......0.0 0 
Byggingafélagið Norðurbakki h/f, Selfossi, Árnessýslu FR 
Byggingamiðstöðin h/f, Kópavogi .........0000%. 0. 

Dalshraun 11 h/f, Hafnarfirði ..........0...0.0...... 0. 
Djúpá h/f, Reykjavík ...............000000 000. 
Drangur h/f, Þorlákshöfn, Árnessýslu .........00000000. 
Drift h/f, Neskaupstað ...............0...0.0 0000 
Dúði h/f, Sauðárkróki ............00.....00 00 

Efnaver h/f, Reykjavík .............00000.0002 00 
Efnaverksmiðjan Atlas h/f, Kópavogi ..........000..00000 0. 
Efri-Bær h/f, Reykjavík .........00.00.00.. 00.
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Tbl. nr. 

Endurskoðunarskrifstofa Eyjólfs K. Sigurjónssonar h/f, Reykjavík 10 

Endurtryggingafélag Samvinnutrygginga h/f, Reykjavík .......... 25 

Eskifell h/f, Hafnarhreppi, Austur-Skaftafellssýslu .............. 61 

Eva h/f, Reykjavík .........00%200 000. en sn 33 

Eyjafótó h/f, Vestmannaeyjum ..........00000 000 en unn 57 

Fasteigna- og skipasalan h/f, Hafnarfirði .........0.00000...00... 38 

Fasteignasalan h/f, Akureyri ........0..020 00 000 ene nn 59 

Fellsprent h/f, Reykjavík ..........020000000 00 unnur. 75 

Festi h/f, Grindavíkurhreppi, Gullbringusýslu .........00000000.00. 17 

Fiskréttir h/f, Reykjavík ............00200 00. nn renn 50 

Fiskverkun Bessa B. Gíslasonar h/f, Hafnarfirði .................. 5 

Fiskverkun Einars Sveinssonar h/f, Keflavík .........00.000..0.. 3 

Fiskverkun Guðmundar Þórarinssonar h/f, Gerðahreppi, Gullbr. .. 41 

Fjarðarnesti h/f, Fáskrúðsfirði, S..Múlasýslu ........000.00..0.... 38 

Fjármagn h/f, Reykjavík .........2200000000eeneennn nn 33 

Flóaháturinn Drangur h/f, Akureyri ........2.00000 0000 n 0... 43 

Flugeldaiðjan h/f, Garðahreppi, Gullbringusýslu .............2.... 4 

Fóðuriðjan h/f, Saurbæjarhreppi, Dalasýslu ........20.000000000.. 11 

Forritun og kerfissetning h/f, Reykjavík .......0..000000 0000... 29 

Framtak h/f, Þykkvabæ, Djúpárhreppi, Rangárvallasýslu .......... 34 

Friðrik og Brynjar h/f, Keflavík ..........02000000 000... 65 

Fróðá h/f, Fróðárhreppi, Snæfellsnessýslu .......0.000000000.000.. 67 

Fylkir h/f, Patreksfirði, Barðastrandarsýslu ...........00.....02. 75 

Gamla útgáfufélagið h/f, Reykjavík ...........0002200 0000 00... 16 

Gardínubrautir h/f, Reykjavík .........2.0002 00 eeen enn 15 

Garða-Héðinn h/f, Garðahreppi, Gullbringusýslu ............02.... 64 

Garðshorn h/f, Reykjavík ...........000002 eeen e nn 10 

Gísli Kristjánsson h/f, Reykjavík .........0202 0000 .s sn 15 

Gjafi h/f, Hafnarhreppi, Austur-Skaftafellssýslu .................. 59 

Gleraugnaverzlun Ingólfs S. Gíslasonar h/f, Reykjavík ............ 2 

Glit h/f, Reykjavík .........0000.0000 eens 46 

Glóbusfóður h/f, Hofshreppi, Skagafjarðarsýslu .................. 19 
Glói h/f, Saurbæjarhreppi, Dalasýslu .........0.02022 0000... 54 
Gluggaval h/f, Reykjavík ...........0.0%02 000. nn rn 75 
Grímshóll h/f, Gerðahreppi, Gullbringusýslu .................... 5 
Gróðrarstöðin Revkjagarður h/f, Mosfellshreppi, Gullbr.- og Kjósar- 

sýslu .........00%002 00 75 

Gröfutækni h/f, Reykjavík ........2.02002 000... 65 

Gull og silfur h/f, Reykjavík .........020000 0. enn 17 
Gullfaxi h/f, Ísafirði ............00...02000 0... 61 
Gullsteinn h/f, Seyðisfirði .................0000 2000 near 23 

Gunnlaugur J. Ingason h/f, Hafnarfirði ............2.000 0000 0... 4 

Gústaf Ágústsson h/f, Reykjavík ........0.000.00 0000 n nn 2 
Gustur h/f, Keflavík ..........0.00000 0000 41 

Gylfi h/f, Neskaupstað ............20000 0000 ern 34 
Götun h/f, Reykjavík ..........0002%0 2200 50 

Háberg h/f, Reykjavík ..........0000022 0... 10 

Hafaldan h/f, Eskifirði, S-Múlasýslu ......0..2000 000... 0. 7 

Hafnartindur h/f, Hafnarfirði ..........2..0000 0... 0. e nn 4
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Tbl. nr 

Hagskil h/f, Reykjavík ..................0...00 ne 25 
Hagvangur h/f, Reykjavík ..............2...00..0 00. nv 46 
Hannes h/f, Reykjavík ............2..00.0 eens 67 

Hannes Þorsteinsson £ Co. h/f, Reykjavík ...........000000..... 16 
Hárgreiðslustofan Lolita h/f, Reykjavík .........000000000000 65 
Haukaver h/f, Djúpavogi, Búlandshreppi, S.-Múlasýslu ............ 61 
Haukur Ákason h/f, Húsavík ...........0.....00.0 0000 17 
Heild h/f, Reykjavík ..............0...000000. 46 
Heildverzlunin Amsterdam h/f, Reykjavík ..............0.......... 10 
Heilsuræktarstofa Eddu h/f, Reykjavík ...........0.0.0.000000.000... 53 
Helganes h/f, Grindavík, Gullbringusýslu ........................ 5 
Hermes h/f, Reykjavík ............00...00 0020 10 

H.K.J. h/f, Keflavík ..................200 0000 65 
Hlaðverk h/f, Reykjavík ...........0000.002 020 46 
Hlein h/f, Þórshöfn, N.-Þingeyjarsýslu ............0.000....000.... 54 
Hljóðfæraverzlun Sigríðar Helgadóttur h/f, Reykjavík ............ 33 
Hof h/f, Selfossi, Árnessýslu .............0.0.0000 0. 45 
Hópferðabilar h/f, Reykjavík ..............00200 0000 50 
Hótel Esja h/f, Reykjavík ..............0%... 0000. 34 
Húsabygging h/f, Garðahreppi, Gullbringusýslu ................. 17 
Húsasmiðjan h/f, Reykjavík ...............00000000 000. 10 
Húsgagnahúsið h/f, Kópavogi ..............000%. 00. nn nn öð 
Húsgagnahöllin h/f, Reykjavík ..............000000 0000. 6 
Húsgagnavinnustofa Óla Þorbergssonar h/f, Kópavogi ............ 6 
Hvalfell h/f, Reykjavík ..............0%.00 000... 46 
Hvesta h/f, Reykjavík ...........0.0.0.20. 00... 6, 59 

Hvönn h/f, Garðahreppi, Gullbringusýslu ........................ 5 
Hörður Sveinsson £ Co. h/f, Reykjavík .........0...00..00 00. 32 

Iðnhús h/f, Reykjavík ......................0 0000... 33 
Iðntæki h/f, Reykjavík .............0...2.002. 00 26 
Iðnverk h/f, Reykjavík ............0....0. 0000. 50 
Ísjaki h/f, Reykjavík ...............00.000 000 46 
Íslenzk-erlenda fiskveiðifélagið h/f, Reykjavík .................. 46 
Íslenzka verzlunarmiðstöðin h/f, Reykjavík ...................... 47 
Íslenzkt verktak h/f, Reykjavík .............00.00.... 0 26 
Íspan h/f, Akureyri ..............0.0000. 00 43 
Ísvatn h/f, Reykjavík ........0.0.0.000. 0... 16 
Ísvík h/f, Ísafirði ............0.0...0..... 36 

J. A. Jónasson h/f, Reykjavík ...........0000.0.000 0... 59 
Jarðverk h/f, Reykjavík ......................200. 000 29 
J. Löve h/f, Kópavogi .................00.2 00 11 
Jóhann og Hafliði h/f, Reykjavík ..........0.0.0...0.....00 0. 15 
Jómarco-Jómar á Co. h/f, Reykjavík .........0.0.0000.0.0..0.. 0. ð4 
Jón P. Jónsson h/f, Reykjavík ...........0.00000000.0.0. 0 59 

Katla h/f, Vík í Mýrdal, V.-Skaftafellssýslu ...................... 60 
Kaupval h/f, Reykjavík .............0.0.0..0000 0000. 16 
Keramikhúsið h/f, Keflavík ...................00. 0000 23 
Kjölur h/f, Ísafirði ..............0.0.....0 0. 65
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Kjölur h/f, Reykjavík ..........0.20.02 0202 020 
Kjörsmíði h/f, Reykjavík ............2020202 0000 
Kjötpokaverksmiðjan h/f, Búðardal, Dalasýslu .................... 
Konráð h/f, Stykkishólmi, Snæfells- og Hnappadalssýslu .......... 
Kornkaup h/f, Kópavogi ..........020.000002. 000 
Kristinsson h/f, Reykjavík .............2.22.0 00... 
Krummanes h/f, Garðahreppi, Gullbringusýslu .................... 
Krumshólar h/f, Borgarhreppi, Mýrasýslu .............000000.2.. 
Kvöldskólinn h/f, Reykjavík .............02.00000 000. 
Kæling h/f, Reykjavík ..............2.200 0000... 
Kögri h/f, Neskaupstað ...............222000.0.. er 

Landverk h/f, Akureyri ...........2.2..00000 ne 
Landverk h/f, Keflavík .............0..0 0000 

L. A. S. Model h/f, Reykjavík ........0...0.20000 0. 
Leda h/f, Reykjavík ............2.2000000.0.0 nn 
Líftryggingamiðstöðin h/f, Reykjavík ............0.00.00 00... 
Lín h/f, Ólafsfirði 00.00.0220... 
Listmunauppboð Sigurðar Benediktssonar h/f, Reykjavík .......... 
Litróf h/f, Reykjavík ............00.00000 0... 

Loðskinn h/f, Sauðárkróki ..............00020.00 000 

Lyftir h/f, Reykjavík ............0..2200020 000 
Lysisstöðin h/f, Reykjavík .............0...0000 0... 

Málmvörur h/f, Reykjavík ............2002.200. 0... 

Markholt h/f, Mosfellshreppi, Kjósarsýslu ............0....0000... 
Marmorex h/f, Akranesi .............02.00... en 

M £N Kjörbúð h/f, Reykjavík .........2...000000 0000... 
Model-húsgögn h/f, Reykjavík .............2.0.0 00 .n sn 
Model Magasín h/f, Reykjavík ..........0..0.02.0 00 .n nn 
Myndiðjan Icecraft h/f, Mosfellshreppi, Kjósarsýslu .............. 

Neskjör h/f, Neskaupstað .............020200 00... nn 
Norðberg h/f, Reykjavík ...........0.2...... 0000. 
Norðurskip h/f, Vatnsnesi, Vestur-Húnavatnssýslu ................ 

Nýting h/f, Ísafirði .....................0.0. 00. 

Oddi h/f, Flateyri, Vestur-Ísafjarðarsýslu ..........00000...0..... 

Oddur Friðriksson h/f, Ísafirði „............0000..... 00. 

Ofnasmiðja Norðurlands h/f, Akureyri ...........0000.. 000... 
Olíumöl h/f, Hafnarfirði ............000...0. 000 

Óskar £ Silli h/f, Akranesi ................0.. 00 

Ósplast h/f, Blönduósi, Húnavatnssýslu .......0..000000. 000. 

Plastverk h/f, Búðardal, Dalasýslu ............0..0.0200 0... 00... 

Pólarprjón h/f, Blönduósi ..............02202. 00 n nn 

Portland h/f, Hafnarfirði ..............000.000. 0200 

Prjónastofa Borgarness h/f, Borgarnesi, Mýrarsýslu .............. 

Rafboði h/f, Garðahreppi, Gullbringusýslu ...........0...0.0...0.... 
Raffell h/f, Kópavogi ............2.00000 00... ns 
Raflagnir Gunnars Jónssonar h/f, Reykjavík ....................



827 

Rafljós h/f, Akureyri .........2.... 000 

Raftorg h/f, Reykjavík .........002.020 000. 
Rafval € Co., h/f, Aktireyri .......0....00 0 

Rafvélaverkstæði Axels Sölvasonar h/f, Reykjavík ................ 
Rás h/f, Njarðvíkurhreppi, Gullbringusýslu ........0.000.00... 
Reiknir h/f, Reykjavík ..........2...00.. 0 
Rekan h/f, Keflavík .......0....20 000. 

Réttingaverkstæði Guðlaugs Guðlaugssonar h/f, Reykjavík ........ 
Reykjavogur h/f, Reykjavík .........000..02. 0000 

Rimill h/f, Reykjavík ........0.0...2.0 2 
R. Sigmundsson h/f, Reykjavík ...........22 0000. 
Rækjuver h/f, Bíldudal, Suðurfj.hreppi, V.-Barðastrandars. ........ 

Sagafisk h/f, Njarðvíkurhreppi, Gullbringusýslu ............0..... 
Samtún h/f, Reykjavík .........0...00 0. 
Sandnám Kalmanstjarnar h/f, Hafnahreppi, Gullbringus. .......... 
Sigma h/f, Reykjavík .............0000 0. 
Sigurður Njálsson h/f, Garðahreppi, Gullbringusýslu .............. 
Sigurður og Júlíus h/f, Hafnarfirði ........0.0.0...0.0.000 000. 

Sjómannaútgáfan h/f, Reykjavík ..........00000 0000 
Sjöstjarnan h/f, Keflavík ..........00000 0200 

Skelvinnsla Bolungarvíkur h/f, Bolungarvík ........0.0..000..000.... 
Skipa- og bátaafgreiðslan h/f, Hafnarfirði ...................... 
Skjöldungur h/f, Reykjavík .........0...002 0200 

Skóvinnustofa Sigurbjörns h/f, Reykjavík ..........00000.000... 
Skúli B. Ágústsson h/f, Selfossi, Árnessýslu Ll... 

Snyrtiáhöld h/f, Reykjavík .............2...00 0... 
Sólberg h/f, Keflavík .........0200. 0. 

Sónar h/f, Keflavík .................20 
S.S. Gunnarsson h/f, Reykjavík ...........0..200 0000. 
Staðarskáli h/f, Staðarhreppi, Vestur-Húnavatnssýslu ............ 
Stálfélagið h/f, Reykjavík ..............0.02 00 
Stálhýsi h/f, Hveragerði, Árnessýelu .......0...0.0000. 

Stáliðjan h/f, Kópavogi .........0..022 002 

Stapi h/f, Ísafirði 
Steypustöð Suðurlands h/f, Selfossi, Árnessýslu ............0...... 
Steypustöðin h/f. Dalvík, Eyjafjarðarsýslu ..............0........ 
Stígandi h/f, Vestmannaeyjum ..........0.2. 000... 

Stíl-húsgögn h/f, Reykjavík ........0.0.0.02. 000. 

Stofn h/f, Hafnarfirði ...........0..00...0. 02 

Suðurfell h/f, Reykjavík ............000 20 

Svanur h/f, Ísafirði .......0......0.0..0.. 

Sæbers h/f, Eskifirði, S.-Múlasýslu .......0..0.000.0 00. 

Sætri h/f, Beykjavík .......0.......0.. 2 

Sæunn h/f, Ísafirði 

Tékk-kristall h/f, Reykjavík ......2.0..20. 00 

Tindar h/f, Hafnarfirði .............0.0... 0... 
Tjaldur h/f, Reykjavík ...........2. 000 
Torg h/f, Keflavík 

38 
33 
38 
10 

33 

64 

50 

36 

B 106!



828 

Toyota varahlutaumboðið h/f, Reykjavík .......000000 0000... 
Trausti h/f, Eskifirði, S.-Múlasýslu .......0.000.000. 0000... 
Trésmíðaverkstæði Benna £ Skúla h/f, Hafnarfirði ................ 
Trésmiðja Allans Sveinbjörnssonar h/f, Reykjavík .............. 
Tréverk h/f, Keflavík ..........20.0000. 0200. 
Trjástofninn h/f, Kópavogi ..........2.0.0 02. 00n enn 
Turn h/f. Þykkvabæ, Rangárvallasýslu .......0.%.00 000... 

Ufsaberg h/f, Vestmannaeyjum ........0220000 00 
Umsjón h/f, Reykjavík ........2...2.0002. nn 
Útgarður h/f, Reykjavík ............... SENS RBÐRSSÐSÐÐRÐBRÐONNSR 
Útgerðarfélagið Smári h/f, Þorlákshöfn, Árnessýslu .............. 

Valdimar Tryggvason h/f, Reykjavík .......0.020000 0000... 
Valgarður Magnússon h/f, Reykjavík ........02020.0 0000... 
Vélaverkstæði Sverre Stengrimsen h/f, Keflavík .................. 

Vélsmiðja Hornafjarðar h/f, Hafnarhreppi, Austur-Skaftafellss. .... 
Vélsmiðjan Logi h/f, Akranesi ..........0000000 000 

Verbúðir h/f, Ólafsvík, Snæfellsnessýslu ........0.00.0000000... 
Verzlunin Auðbrekka h/f, Kópavogi .........0020000 00... 

Verzlunin Ella h/f, Kópavogi .........00.00000 0000 
Verzlunin Elva h/f, Akranesi ...........200000. 000... 

Verzlunin Hegri h/f, Sauðárkróki ..........00.000 0000. vn. 

Verzlunin Skálinn h/f, Sauðárkróki .......0...20000 00... 

Verzlunin Svalbarði h/f, Reykjavík .......00..0.000 00... 
Vesturleið h/f, Patreksfirði, Barðastrandarsýslu .................. 
Vesturverk h/f, Reykjavík ............00% 0000. 

Víðir Finnbogason h/f, Reykjavík .........00%002 00... 

Viðskiptaþjónustan h/f, Reykjavík ........2.0.02000 000 nn 
Viðskiptabjónustan h/f, Vestmannaeyjum .......0...0.00 000... 0... 
Víkingsflug h/f, Reykjavík .............0020 0 
Víkurnesti h/f, Grindavík, Gullbringusýslu .......0..00..0...002.. 
Völufell h/f, Reykjavík ..........00.00 000 
Vörður h/f, vélsmiðja, Reykjavík .........200000 0000 
Vörumerking h/f, Kópavogi .........0%%. 0000. 

Xco h/f, Reykjavík ...........0.00002 00 

Ýtuskóflur h/f, Reykjavík .........0...0. 000... A AFIRR 

Þorseir £ Ellert h/f, Dráttarbraut-Vélsmiðja, Akranesi ............ 

Þórir og Grétar h/f, Hafnarfirði ..........00.00 00... 
Þorláksvör h/f, Þorlákshöfn, Árnessýslu EI 

Þórsbakarí h/f, Reykjavík .........0000000 00. SAR 
Þórshöll h/f, Reykjavík ...........2000 000... 

Þríbjörn h/f, Reykjavík ........000.0.000 2000 
Þróttur h/f, Grindavík, Gullbringusýslu ........2.000000 00... 
Þrýstill h/f, Reykjavík ........2.20200 0000. 
Þunsavinnuvélar Borgarfjarðar h/f, Borgarnesi, Mýr. ............ 

Össur h/f, Reykjavík ......1.00200000.. 0.



829 Nr. 273. 

SKRÁ 

um ný samvinnufélög samkvæmt Lögbirtingablaði 1971. 
Tbl. nr 

Pöntunarfélag starfsmanna Loftleiða, Reykjavík ................ 33 
Pöntunarfélag starfsmanna Reykjavíkurhafnar, Reykjavík ........ 69 
Pöntunarfélagið Skjöldur, Breiðavík, Snæfellsnessýslu ............ 50 
Pöntunarfélagið Vörn, Reykjavík .........000.20 000. en 6 

Nr. 274. 

SKRÁ 

um firmatilkynningar, sem birtar hafa verið í Lögbirtingablaðinu 1971. 

Reykjavík: Tbl. nr. 

Alþjóða liftryggingafélag h/f ..............0.0.0. 0... 33 
Alþjóðlegar bifreiðatryggingar á Íslandi ...............0.00.0000.... 55 
Amantí h/f ................0. 0. 6 
Andvari h/f ..............0..2 0. 39 

Antik húsgögn sf. ...............02 0002. 7 
Anton Bjarnason sf. ...........0.0020 0220. 6 
ArgUs 2... 54 
Arkitektar Guðmundur Kr. Guðmundsson og Ólafur Sigurðsson sf... 19 
Arkitektinn sf. ................202022 s.s 6 
Arnarborg .........0.22..000 00 54 
Atson-umboðið ...................0 00 75 
Austurstræti 3 h/f ..............0.. 0. 6 

Axminster  ..............2 1 
Axminster h/f .............2.. 0 1 

Ábreiður h/f ............00... 0. 29 
Ágúst Ármann h/f ...........00. 0... 39 
Áklæði og Gluggatjöld sf. ...........0..00000000 00. 6 
Ársæll Magnússon og Co. ........0%22. 0000... 33 
Árvakur h/f ..........0 12 

Baldur Jónsson sf. ............2..0.0. 00. 1 
Baugur sf. ................22220 20 11 
Beini sf. ................00 000 1 
Bergelmir ..................0. 0000 6 

Bergstaðastræti /2 sf. ...................00 0 54 
Bifreiðar £ Landbúnaðarvélar h/f .............0..0 00... 6 

Bifreiðaverkstæði Skúla og Þorsteins ..........0000000. 000. 47 
Bílahúsið ..................0.. 002 29 
Bílaleigan Fari .................2. 0200 19 
Bílaleigan Landfari ...............0.00%. 0... en nr 20 
Bílaleigan TÝr sf. ..............2. 0200 6 

Bílamálun Hauks B. Haukssonar ........0..0002 000. 51 

Bíla- og Búvélasalan ............0..2.00 002. 1, 17 
Bíla- og Búvélasalan h/f ........00%.020 00 17 

Bílaraf ..............0 0. 11 
Bílaraf h/f ................002 11
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Bílasmiðjan Kyndill .........0000.2.000 0. 

Bílavör ..........0.. 00... 
Bílvirkinn ........2...20.000 000. 
Bókaforlagið Saga sf. ...........220020 00 
Bókaútgáfan Hliðskjálf ...........02.0.00 000... 0 
BP á Íslandi h/f ...............0... 

Brauðhúsið ...............00.0 0. 
Breiðholt h/f ............22...0. 0... 

Brekkan, hljómplötuútgáfa ..........0.22%02000.0 0 
Brjóstsykursgerðin Nói h/f ........0.2002 0200. 
Búland sf. ..........000000 0000 
Búsáhöld og Gjafavörur ..........00000 0 
Byggingafélagið Ármannsfell h/f ........0...00000 0000. 
Byggingasamvinnufélagið Árroði ............0000000 00. 

Bygsingaþjónusta Suðurnesja ...........22200. 0000 

Böðvar S. Bjarnason sf. .........220200. 000. 
Dalver ..........02000 00 
Daníel Þorsteinsson á Co. h/f ..........%0. 0000 
Davíð Sigurðsson h/f ...............0000 0000 

Dentalía h/f ............. 0000... 

Donna verzlun ..............0022000. 000 

Drangar h/f ..........2..2.00200 0 
Efling h/f ............0002000000 
Efnagerðin Vilkó ...........0.200.00 0. er sr 

Efnalaugin Heimalaug ..............0.020 2000 
Efnaver „............2000 0 
Efnaver h/f .............000020 0 

Eggert Kristjánsson € Co. h/f ..........%%2.0 000. 

Eignamiðstöðin sf. ............2...2.200002 0 

Eignaval sf ...........2..0.0.202 00 
Eimskipafélag Reykjavíkur h/f ...........0000 0200. 

Einhamar ..........0.0.0200200 00 
Elding Trading Company h/f ..........22020 020 
Electric h/f ..............22.. 0 

Elgur h/f ..............0.20 000 

Endurskoðunarskrifstofa Svavars Pálssonar sf. .......0.0.0.....0.. 
Ensk-Íslenzka verzlunarfélagið ............0..0000.00 000. 
Eskifell heildverzlun ............2.... 000 

Eva h/f ...........00 0... 

Fatamiðstöðin ..............2.00.0 0 
Faxafell sf. ............0.000200 200 
Fegurðarsamkeppni Íslands, Ungfrú Ísland — Ungfrú Reykjavík .. 
Ferðaskrifstofan Sunna h/f ...........0000 000 

Ferðaskrifstofan Úrval h/f .........000. 2200 

Ferðaskrifstofan Útsýn ..........0.02.00nr 
Flóki sf. ........2.0 0... 
Flugfélag Íslands h/f ..........%....0..00ð 
Fornverzlun og Gardínubrawtir ...........2.000200 

Framboð sf. ..........00200 000 
Garðapryði sf ......0....22.22 000 
G. Brynjólfsson € Co. h/f ......0.. 0002. 

Tbl. nr.
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Tbl. nr 

Geislaplast sf. ................0..0. 6 
G. Hannesson Company ..........0..2.00 0 öð 
Gluggatjöld „.................. 20 

Grensásbar ...........0.......022 20 
Guðjón og Vikar sf. ............200000.. 11 
Guðmundur Arason, heildverzlun ..........0.0..... 94 

Gullkorn, bókaútgáfa .........0.....00.02 0. 3ð 
Gúmbarðinn h/f ..............0000. 0 39 

Hafskip h/f .............0.0 00 20 
Hafver h/f ..............0.0.. 12 
Hagabúðin sf. ..............00..0. 0000 21 
Hagverk sf. ...............2. 0 6 
Halldór Jónsson h/f ..............2 0000 17 

Hallgrímur Hallgrímsson sf ............0.0.000 000. 1 
Hamarsbúð h/f .........00..000 000. 12 

Hampiðjan h/f .................00 0. 54 
Handiðn og Silkiprent ...............00.2 020 61 
Hannes Þorsteinsson sf. ..............2.. 00 19 

Hatta- og töskubúðin Kirkjuhvoli ..........00.0. 0. í2 
Haukaver h/f .........00 67 

Háberg .............00..00.0 2 11 
Háberg h/f ...............0..0 11 
Hárgreiðslustofa Vesturbæjar ..........000000... 0. 39 
Hárgreiðslustofan Eva ................02... 00 öð 
Hárgreiðslustofan Femína ..........0.20.%000020 000 öð 
Hárgreiðslustofan Hrönn Helgadóttir sf. .........00.00.00000 54 
Hárgreiðslustofan Hödd .................0.0 00 59 
Hárið sf. .......0.......00... 1 
Heildverzlunin Amsterdam ...............0 0. li 
Heildverzlunin Amsterdam h/f ..........00.. 11 

Heilsuræktarstofa Eddu ............0..00000 00 6, 55 
Heimilistæki sf. ...............0. 36 
Hengiloft sf. ................... 6 
Hermannsson og Björnsson ...........0..002. sn 39 
Hermes .............000 11 
Hermes h/f „.............. 0. 11 

Herrabúðin .................0... 0 17 
Herrahúsið h/f ...........0....0. 0. 17 

Hjálmar Þorsteinsson € Co. h/f ........0. 200 24 
Hjólbarðasalan ............0.20.00 0020 54 

Hjólbarðastöðin sf. ................000 00 67 
Hjörtur Nielsen h/f ............... 0020. 36 
Hljóðfærahús Reykjavíkur h/f .........0.000 0. 6 
Hljóðfæraverzlun Sigríðar Helgadóttur .........00000...0 35 
Hljómskífugerðin Sarah ...............00. 00... 1 
Hlymur sf. ...........000.22 67 
Hólar h/f ..........0.0.. 67 

Hópferðabílar sf. ..........0.....00.. 0 54 
Hornbúðin ................02.0 000. öð 
Hótel Esja .............02.0. 00. 39 
Hótel Nes ......0....2200. 1
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Tbl. nr 

Hraðfrystistöðin í Reykjavík h/f ........0220000 ee nnn nn 61 
Hunangsbúðin sf. ..........0002000. 000. een 67 
Húni sf., byggingaverktakar ..........202.0 020 rn nn 61 
Hurðir h/f ..............0.00.0 nennt 61 
Húsaþjónustan sf. .........002000 0... 67 
Húsgagnahöllin h/f .........220.000 000 enn enn 11 
Húsgagnahöllin sf. .........00.000 0... eeen 11, 12 
Húsgagnaverzlun E. og K. Bang st. .....02000000 00... nn 1 
Hússgagnaverzlun Reykjavíkur h/f .......02.00000 00... 67 
Húsmunaskálinn sf. ..........2.00000 0000 ð 33 
Hverfisbúðin .............0.0.0 000. 0 0 nn 34 
Hvesta h/f ...........0000. 0000 6 
Hörður Gunnarsson, umboðs- og heildverzlun .........0.0.0000.00. 61 
ma h/f 2........0000 000 24 
Ingimundur h/f ............220000 0200 11 
Ingólfur G. Guðmundsson h/f .......000200 0... 0 0 6, 33 

Ísaga h/f ..........0.000 00. 0nnnnr 1 
Ísbjörninn h/f ..............00000 00 67 
Ísel sf. ...0..0000000 6, 61 
Íseleo sf. ......00..0 00 61 
Íslenzka skipafélagið ..............00000 0000 en 33 
Íslenzka pökkunarfélagið ..................000 000 54 
Íslenzka pökkunarfélagið sf. ........0.0000.0 0000 54 
Íslenzk — erlenda verzlunarfélagið h/f ..........0.0.000000.0 00... 67 
Íslenzki myntsalinn ............%%. 0000 0n0 nr 39 
Íslenzk niðursuða .............00.. 000 3ð 
Íslenzkt verktak h/f ............0.0.0. 0... 1 

Íslenzkt verktak sf. ...........0...00 0... 1 
J. B. Pétursson, blikksmiðja, stáltunnugerð, járnvöruverzlun ...... 48 

J.M.grafan ........0.20200 00 nn 6 
Jon Thordarson sf. .........02.00220 000 6 
Jóhann Ólafsson £ Co., fasteignir ..........2000000 0000... 6 
Jón Vignir Jónsson sf. ......20200000 0 39 
Jón Þórðarson sf. ..........20000 0000 12 
Jörundur h/f ..........200000.0 00 6 

Kaffibrennsla O. Johnson £ Kaaber h/f ......00002000 00... 36 

Kaffibætisverksmiðja O. Johnson £ Kaaber h/f .......0000.00.000.. 36 

Kardemommubær sf. ........2.000200 000 6 

Karfan sf. ...........0000. s.n 29 

Kassagerð Reykjavíkur h/f ..........02002 0000 nn 19 
Kauptengi .......0...0.0000 00 35 
Kjötbúð Árbæjar ........20..0.02000 0. 6 
Kjötbúðin Bræðraborgarstíg 16 sf. ........0020000 000 12 
Kjötbúðin Laugavegi 32 .........0.20.0020 000 61 
Klappareignin h/f ..........00..0 0200 12 
Klæðning h/f .............0000 0000 54 
Kranaleigan sf. .........020020.0 0000 1 
Kristján Ó. Skagfjörð h/f .........000.0000 000 11, 29, 39 
Kæling ..........0020000 0000 11 

Kæling h/f .......0..002 0002... 11 
Lady h/f ........20202 00 11
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Tbl. nr 

Landverk ..........2...0.200.0 ern 20 
Lárviður sf. húsgagnavinnustofa .............02..00 000... öd 
Laufahúsið sf. ..............000.020. 0000. 3ð 
Laugavegur 28 sf. .......0......0020000. nn 3ð 
Leifur h/f ................. 00... 19 

Leiktækjahúsið ....................02. 000. 52 
Litaver .........0..2220020 00 54 
Litaver SÉ. ........0....002.02 00 39, ö4d 
Lithoprent h/f „..........00..00.. 0. 30, ó4 
Ljóri SÉ. ...........0022.0. 0000. 29 
Ljósafoss h/f .............2.00.0 0. 30 

Ljósmyndasitofan Asís „..............00.0 00. 33 
Ljósteikn sf. ...............0002 000. 47 
Loftleiðir h/f ..............0.0.2... 0 19 
Lundey sf. ...........002.0000 0. 59 
Maddakaffi ................0000.00 6 
Magnús Kjaran, umboðs- og heildverzlun ..........00.00000 0000... 19 
Málarinn h/f ............2.2..2002. nes 61 
Mál og menning ..................2 0... ee o2 
Matar- og nýlenduvöruverzlunin M Og N sf. .....0..0000000. 7, 13 
Matkaup h/f ............22000000. 0. 49 
Miðborg sf. ...........0... 0000... öð 
Miðborg — fasteignasala ..................0.0. 0... nn 34 
Miðbæjarmarkaðurinn .................2..0. 00 ee nes 54 
Miðgarður h/f ...............2..0.2 00... 33 
Miðtorg, umboðs- og heildverzlun .................00 0000... 34 
M. Karlsson sf. .............0022.0 0000. 36 
Model-húsgögn sf. ................2.020 00. 21 
Model-Magasín ................000000. 0000 12 
Módelvinnustofa Guðlaugs H. Jörundssonar .........00%0......... 30 
Myndsjá sf. ........0..0...0000 00. 61 
Námstækni .............02.0.0 000... 3ð 
Narfi .........0.002200000 67 
Nesco h/f .............2.00 s.s 49 

Netagerð Eggerts Theodórssonar h/f ............000000 0000. öl 
Norðurver  ............0020000 00 öð 
Nýbýli sf. 2...00....2222200 11 
Nýr Stormur ............... 0020... 67 
Óðinstorg h/f ...........0... 000 21, 39 
Ofnasmiðjan h/f ............200.0. 0000 6 

O. Johnson á“ Kaaber h/f .........0..000.0 0000 36 

Opus sf. ...............0. nn 35 
O. Thorláksson £ Petersen .............02 000... 67 
Ólafur Gíslason € Co. h/f ............02.. 000 39 
Ólafur Magnússon, umboðs- og heildverzlun ..............000.0... öð 
Ólafur € Hallfreður sf. ............0.. 29 
Ólakjör ...........2..00 0. 30 
Olíufélagið h/f ...............00.200 0. 19 

- V. Jóhannesson € Co. sf. ..........200% 00... 6 
Pálmar h/f .................... 0. 19 
Pardus sf. .................000 000 35
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Tbl. nr 

Parísartízkan h/f .............2.00 0. 0 33 
Pira-húsgögn h/f ...........2000 0000. 3ð 
Plastpokar h/f ........220002 00 39 
Póstverzlunin Geitá ............0.2 000. 3ð 
Prentmyndastofan Litróf .........000.02 000. 67 
Prjónastofa Hönnu Sveins sf. ..........20000 00... 48 
Rafeindaþjónustan .............02 0000 59 

Rafmagn h/f ...........000.000 0 29 
Rafnaust sf. ............2.2220 0... 12 

Rafpólsf.........0..00200 000 30 
Raftækjaverzlunin Rafmagn ............20000 0000 nn 29 

Ragnar Jónatansson sf. .........000.02. 0. 30 
Réttingaverkstæði Gísla og Trausta st. .......0..2.0000 00. 36 

Rit- og reiknivélar sf. ..........2.2..00 0000 20 
Ritvélar og bönd sf. .......0.00.22000. 2. 67 
RJÁ SÍ. 0..00000 67 
Safnarablaðið .............2..220.2..0 nn 39 

Safnarablaðið sf. ...............2.0220 00. e 39 

Salon VE. H...........220.2 000 39 

Sameignarfélagið Miðstræti 10 ...........0.0202 000 6 
Sameinaðir Framleiðendur ............22.00 2000. 48 

Samvinnutryggingar gl. .............20200. 00. 6 

Saturnus h/f ............... 0... 30 

Saumastofan Saba ...........00.0 0000. 34 

Sf. Hreyfill ..............0... 20... 47 
S. Helgason h/f ............... 02... ðð 

Sigfússon Æ Löve € Co. ......0.%%%2 000 ðð 

Siggeir Vilhjálmsson h/f ............200 0000 19 

Sildarréttir sf. .................2.2. 0 33 
Sjónvarpsmiðstöðin sf. ..........00000 000. ð2 

Sjóvátryggingarfélag Íslands h/f ...........0.000.0..... 6, 54, 59, 61 
Skipholt h/f ...........00 0. 24 

Skjöldur h/f ..............2... 2. 52, 4 

Skóverzlunin Skósel .............2000 00. 21 

Skúffugerð V. G. Þórhallssonar ..........222 000 34 

Siáturfélag Suðurlands ..............0.0 00. r 49 

Smiðjan .............0. 000. 35 

Smiður h/f ..............0.0 0. 6 

Snyrtiáhöld ..................002 220 7 
Snyrtiáhöld h/f ............00. 0. 7 

Snyrtistofa Gróu ............0.0 00. 55 

S. Ó. búðin .........0....000. 0 33 
Sólbrá sf. ........... 00. 1 

SÓlglit sf. ...........0..2. 0 21 
S. Óskarsson € Co. h/f 22.20.0002... 39 
Stálumbúðir h/f ..................0. 0... 54 

Standberg h/f ............%2002200 54 

Steikhúsið ................00.00 00... 33 
Steiniðjan sf. .............200 00 33 

Steinsmíðaverkstæði Magnúsar Ársælssonar ........%0. 0. 61 

Stýring sf. ...........2002 0000 5ð
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Tbl. nr. 

Sumarleikhúsið ..............0...00. 00 19 
Svanur h/f ................. 0 19, 35 
Sverrir Þóroddsson og Co. ......%.... 1 
Sverrir Þóroddsson og Co. sf. .......0.002 0. öð 
S. Þorvaldsson sf. ...........0.00000. 0 6 
Söebeehsverzlun ..........0.0.0.0 0. 11 
Söebechsverzlun h/f ...........00.0 00 11 
SÖgiN h/f ............0.. 6, 11, 33 
Tanginn h/f .........).000000 0. 11 
Táningablaðið Jónína .........0.00.0.0.0000 39 
Teiknistofan Ægissiðu 60 sf. ............... 11, 33 
Teitur Jónasson sf. ..........00.00 20 29 
T. Hannesson £ Co. hf. ......000..0 11 
Tigris, Auglýsingateiknistofa ........0........00 30 
Timburverzlun Árna Jónssonar sf. 2000... 3ð 
Timburverzlunin Skógar h/f ........0.0.00..0.. 00 12 
Timburveræzlunin Völundur h/f .....0.00... 0. 12 
Tjarnarhvoll sf. .........0.0000 20 
Trésmiðja Austurbæjar h/f .........0..0... ll 11 
Tréver H/f 20... 61 
Trygging h/f .......0.0.0.0000.00 11, 54 
Tryggingafélagið Heimir h/f ..........0..0...0.0000.. 7 
Tvistur SÉ. ........... 1 
Uppbygging sf. .........0....0.00.0 0. 6 
Valdimar Örnólfsson, heildverzælun ........00. 61 
Vegamót h/f .............00 00. 52 
Vél sf. ........... 0200 36 
Vélanaust h/f ..............00. 00. 19 
Vélar Þ/f ...............0 00 1 
Vélskóflan h/f .............20 00. 6, 33 
Vélsmiðjan Kvarði ...........0.0%..0022 0. 54 
Veltan sf. .............02 000. 49 
Vendo á Íslandi sf. .......0...0..0 02 29 
Verðandi h/f ............0...02.0.. 1 
Verkfræðiþjónusta dr. Gunnars Sigurðssonar sf. ........000....... 12 
Verksmiðjan Hvönn ............%.2 0000... 1 
Verksmiðjan Hvönn h/f ............... 0002. 1 
Verzlunin Brekka ...............22 00... 29 
Verzlunin Giro ............00.2. 49 
Verzlunin Gluggatjöld .............0....0.00 00. 20 
Verzlunin Goðafoss ..........2....0. 00. 1 

Verzlunin Holt ............0.0..0. 000. 67 

Verzlun O. Ellingsen h/f ..............0.. 0 61 

Verzlunin Sigrún ..............0.0.0 0002. 59 

Verzlunin Sólrún hf. ........0...000. 0000 39 
Verzlunin Stokkur .............02 000 33 
Verzlunin Sunnuhvoll ............000% 000. 33 
Verzlunin Svalbarði .........0......000. 00 11 
Verzlunin Svalbarði h/f ..........0.0.00. 0. 11 
Verzlunin Æsa ................0 0. 11 
Vesturbæjar apótek ............020 000 5ð



Tbl. nr 

Vesturverk h/f .........002.0000. 00. 47 

V. H. Vilhjálmsson umboðs- og heilverzlun sf. ........0000000000.. 7ð 

Vírvinna sf. ........2...0 s.n 17 

Vökull h/f ........0.200 000. 33 
Vörumarkaðurinn h/f ...........220000. 000 en nn 67 

Þjónusta Jóa ......20020000n 0 39 
Þórsbakari ........2.20200 0000 11 
Þórsbakarí h/f ...........2.2000. 000 11 

Þvottahúsið Laug .............0.002 00. 0n ee 29 

Akranes. 
Flugeldagerðin h/f ............2000. 0... 69 
Hallur og Sveinn sf. .......0002.0000 00 8 
Hraðhreinsunin Akranesi ..........002.000 0000 senn 7 

Pöntunarfélagið Neisti ..........0.2.0200 00. sn 30 
Skagaver Þ/f ........0..0000000 5 
Verkfræði- og teiknistofan sf. .......0...00 0000. ö4 
Viðtækja- og húsgagnaverzlun Akraness h/f .......0.000. 0000... 7 

Akureyri og Eyjafjarðarsýsla. 

Bátaverkstæði Gunnlaugs € Trausta sf. 00.02.0000... 000... 5 

Bautinn h/f .........002000 000 7, 45 

Bifreiðastöð Dalvíkur sf. .........02000022 een 44 

Bifreiðaverkstæðið Þórshamar h/f .......00002.0 0000... 45 

Bláfell sf. ..........2... 00 22 

Eyrarbúðin ........00.0000 000 sn sn sr 45 

Fasteignasalan Furuvöllum 3 — Ingvar Gíslason .....0.0000.0000.. 44 

Ferðanesti sf. ..........20000 000. 45 

Frímann Gunnlaugsson, umboðs- og heildverzlun ...........00... 22 

1. 0O.G. To... 5 

Kaupfélag Eyfirðinga .........0.00..20 00 00nn rr 45 

Ljósgjafinn h/f ..........200.0 000 n nn 17 

Orange sf. ......2222000 000 65 

Prentverk Odds Björnssonar h/f ..........220000 00... nn... 22 
Raftækjavinnustofan Glói sf. ........0220002 00 nn enn 22 
Rammagerðin sf. ..........0000000 00 44 

Saab-þjónustan sf. .......020000 000. 22 

Skókaup .......000.00 nn 61 

Stáliðn M/f ...........2..0 0000 61 

Thorex .........00.0 0 61 
Trésmíðaverkstæði Gríms Valdemarssonar h/f ........0.00000.. 0... 45 

Trésmíðaverkstæði Valbergs sf. .....0..002000 000. 45 
Valbjörk h/f .......2.220000 0 5 
Valgarður Stefánsson h/f .........02000. 00 nn senn 45 

Árnessýsla. 
Garðar Gunnarsson h/f ........0.2.02000 0 enn 4 

Hafnarnes h/f ...........2000.0 00 54 

Prjónastofa Selfoss h/f ......002020000 0 4 

Verzlunin Varmá sf. .......002000. 000 4



Barðastrandarsýsla. Tbl. nr. 
Arnfirðingur h/f ......................0 0 23 
Hraðfrystihús Patreksfjarðar h/f ................00. 0 7 
Jarðýtan Óðinn .........0..0.00000 2000. 23 
Kaupfélag Patreksfjarðar ............0.0...00000 0 fj 
Kaupfélag Tálknafjarðar ..............0...000. 000. 12 
Mjólkursamlag Vestur-Barðastrandarsýslu ..........000.0000...0... öd 
Vélsmiðjan Logi h/f .............0...... 2 15 

Bolungarvík. 

Virkinn h/f .............000. 00. 67 

Gullbringu- og Kjósarsýsla og Hafnarfjörður. 
Áhaldaleigan ........0...0.. 0 54 
Atli h/f 2... 33 
Ása Þ/f 20... 23 
Áætlunarbílar Mosfellssveitar h/f ........0..0 23 
Bilastöð Hafnarfjarðar h/f .............0...0.0. 0... 23 
Björn og Gylfi vinnuvélar sf. ......0.0.0.0.0...0 23 
Borgarklettur h/f ............00.0000 00 67, 70 
Búsáhöld og Leikföng, Strandgötu 11—18 .......0000000. 5ð 
Byggingafélagið Byggð ............00.0.0.0....... 0. 23 
Byggingafélagið Þórshamar sf. ..........0.0..000. 0... 61 
Eyþór og Þorkell sf. .........0....000. 0. 3ð 
Fatahreinsun Hafnarfjarðar ..........000.00..00.. 41, 61 
Faxafell sf. ......0.0...0.. 61 
Festi „0... 23 
Fiskverkun h/f ...........0...0000 000 23 
Flugeldaiðjan  ...........0...0....0... 0 ðð 
Frostverk sf. ..........0... ð 
Föt og Sport ............0.. 3 
Grjótfell sf. ............0. 61 
Hellu og steinsteypa Jóns Björnssonar ........00..000 0 3 
Hengill sf. ................ 23 
Hestamannafélagið Neisti .............0..00. 0. 3 
Hólmsteinn h/f ............... 0... 39 
Hraðfrystihús Grindavíkur h/f .............0... 23 
Hraunsteypan ...........0.0..00 3 
Hraunver h/f .......0...... 23 
Hrólfsskáli sf. .........0...0.. 0. 33 
Hún sf. 0... 61 
Húsgagnavinnustofa M. Ó. .....00....00. 0 33 
IÐOL 2... 3 
Jón € Kristján sf. ........0...0.00... 3 
Klukka sf. 20.00.0200... 61 
Lýsi € Mjöl h/f ........0..0.. 0. 3 
Málaraverktakar sf., Hafnarfirði ..........0.000.0.. 41 
Modelföt sf. ........0.. 72 
Mosfell sf. .....0......0 4 
Musik € Sport sf. ..........0.0.. 55 
Norðurstjarnan h/f ...........0..0... 0. 3 
Rafboði h/f ..........0 0... 33
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Tbl. nr. 

Raftækjavinnustofan Rofi ........2000000 0000 nn een öð 

Reykver h/f .........0000 020. 23 

SAGA SHIPPING COMPANY 22.02.2020. 39 

Síldarflutningar sf. ........2.200.. senn ð 

Skodaverkstæðið h/f .........000.02 000 73 

Steypuefni h/f ...........2000 nn 55 

Stöpull sf. ......0220000 00 3 

Sveinn H. Jakobsson ........00%02 0000 65 

Teppa- og bifreiðahreinsun Suðurnesja st. 02.00.2220... 0... 44 

Toledo sf. 20.22.2020... 61 

Trésmíðaverkstæði Einars og SvertiS .......0000 00... ð 

Trésmiðjan Gerði sf. ...........0002. 00 ans 23 

Trésmiðjan Víðistöðum ..........2.0200 000. nn nn 3 

Úreval 3 

Valgeirsbakari ......0002.000 0 ð 

Vélsmiðja Njarðvíkur h/f .........00.200000. 0. 64 

Venus h/f .......2.00000 00. 33 

Verkfræðislofa Guðmundar og Kristjáns sf. .......000.000.0..00.0.. 3ð 

Verkfræðistofa Sigurðar Björnssonar, Hagaflöt 4 .............0.... 41 

Verzlunin Báran ..........20.00. 000. 3, ðð 
Verzlunin Báran h/f ...........022000 00 0n rn 33 

Verzlun Bergþóru Nyborg sf. .......02000 0000. 3ð 
Verzlunin Esja ............00200 000 23 
Verzlunin Hólsbúð ...........202000 0000 nn 3 
Vinnuvélar Ingólfs og Magnúsar sf. .........0.020 0000 00 ner. 33 
Vísir Sf. .......2..0.. 0000 23 

Húnavatnssýsla. 
Ásdís SÉ. 2... 54 
Skagstrendingur h/f ............0.2 000... sn 69 

Ísafjörður og Ísafjarðarsýsla. 
Bifreiðaverkstæði Ísafjarðar h/f ........0...00000 0... 7 
Fáfnir h/f .............0000 0000 65 
Fiskimjöl h/f ........2.0220022 00. 41 
Göllur Þ/f ...........0 0000 2 
Hjallanes h/f ..........2.202. 0000. 72 

Ísól h/f ......0000000 54 
Jón A. Bjarnason .......0.000000 00 öl 

Kaupfélag Dyrfirðinga ........000.2.00 000. 61 
Kaupfélag Súgfirðinga .........0....020000 nn 4 
Kögur h/f ..........2.20202020 41 

Niðursuðuverksmiðja Ole N. Olsen .......00%0 0... BT 

Stebbabúð  ...........00 0... 44 
Tengill sf. ........20200200 0 2 
Torfnes h/f ...........2... 0 2 
Verzlun Sigmundar Jónssonar ........200.0 00 10 

Keflavík. 
Baldur h/f ..........200 0000 41 

Bókhaldsstofa Árna R. Árnasonar ........0.0..0.2. 00 Ð7
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Tbl. nr. 

Dráttarbraut Keflavíkur h/f ............. 00 49 

Eldeyjarrækja sf. ................. 020. 30 
Femina ...............0.0 0 72 

Flugfélagið Þór h/f ................02. 22. 22 
Gróður h/f ..............2 0... 15 

Hagur h/f ............0... 00. öð 
Hannyrðaverzlunin Oddný ............. 000. öd 
Heimir h/f .............. 0. 33 

Hilmir sf. ............. 000. 65 
Hólmar hf. ................ ð7 

Hraðfrystistöð Keflavíkur h/f .......0.0..0.00..0 54 
Járniðnaðar og pípulagningaverktakar Keflavíkur h/f .......... ð, 7 
Niðursuðuverksmiðja Olsen og Hörður sf. L.....0.00.... 33 

Raftækjavinnustofan Geisli h/f .......0.0.0. 0020 od 

Smárakjör h/f ...............02 0. 50 

Trésmiðaverkstæði Þ. Ó. .......000000.. 5 
Verzlunin Elsa sf. ...........2..... 00 1 

Verzlunin Eva ................. 0002. 49 

Þorsteinn Gíslason sf. ............000 0 33 

Keflavíkurflugvöllur. 

Íslenzkur markaður B/f 0 54 

Kópavogur. 

Biðskýlið sf. ...............0000 0. 7 
Bifreiða- og vélaverkstæði Kópavogs sf. .......0.0000 0. 22 
Bílastilling sf. ..........0000...0... 3 
Byggingavöruverzlun Kópavogs .......000..00000 00 ð 
Ella h/f ........0.. 0020 65 
F. Hróbjartsson, umboðs- og heildverzlun ...................... 23 
Gerði sf. ............0000.. 00. 65 
G. Pálsson £Æ Co. .....0.0.20 00 öl 
Kjarakjör .............0000 0 22 
Panelofnar h/f ...........0.000. 002 55 
Rafneisti sf. ................0... 49 
Skodaverkstæðið h/f ...........0.0.0..00. 22 3 
Smáragarður h/f ....................00. 002 8 
Smíðastofa Didda £ Geira .............000.000. 41 
Sælgætisgerðin Drift sf, .........0.0.00.0.0.00000.. 33 
Verksmiðjan Vilkó sf. ...........0..0. 0. 33 
Verzlunin Lúna h/f ..............000.0 2. 15 

Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

Bifreiðaverkstæði Kjartans £ Ragnars .........0.000.0. 13 
Bifreiðaverkstæði Ragnars ...............0..0.0.000 0 13 
Galtarholt sf. ..............0.. 0 13 
Helgavatn h/f ..............0. 61 
Járnsmíðaverkstæði Kjartans ..........0.00022 00. 13 
Neshúsgögn .....................000 0 13 
Prentborg h/f ........0.... 0. 13 
Vellir B/f ......... 41 
Verzlunarfélagið Borg h/f ............... 0. 13 
Þungavinnuvélar Borgarfjarðar sf. .......0..00000. 2... 41



Neskaupstaður. Tbl. nr. 
Dráttarbrautin h/f ..............020 000. se se 72 

Björg h/f ............02000 000 41 
Máni h/f ........... FRIÐI 41 
Sæsilfur h/f ............0...0. 00... 54 
Verzlunin Norðfjarðar-Fönn ...........00.200 000. nn nn 7 

Norður-Múlasýsla og Seyðisfjörður. 

Kaupfélag Vopnfirðinga .............2.2..02.0 00 .0 nn 43 
Raforka ...........2.00000. vesen 15 
Trésmíðaverkstæði Harðar Björnssonar ..........00000 0000... 23 

Rangárvallasýsla. 

Bíla- og vélaleigan Seljalandi sf. ...........02.02 0000... 23 

Siglufjörður. 
Brauðgerð Siglufjarðar ................2020000 000 61 
Einar Jóhannsson € Co. h/f ........2..00.0. 00 sn sn 54 
Fiskverkun s/f ............2..00. 0. 15 
Pokaverksmiðjan h/f ..............2.0 0... sen 41 
Siglfirðingur h/f .................0. 0000. 48 
Sildarverksmiðjur ríkisins .................00000 0000 61 
Tréverk h/f .........00000 0020 00 nan 22 
Útgerðarfélag Siglufjarðar h/f .............2..000. 0000... n nn 69 
Verzlunin Gunnar ..............0.200.0 00. n ss 4 

Skaftafellssýsla. 

Fiskimjölsverksmiðja Hornafjarðar h/f ............2..00000. 0000... 64 

Guðni og Sigþór sf. ..........0..002 0000. 64 
Kaupfélag Austur-Skaftfellinga .............002000 000. 00 64 
Kristall h/f .................020 000. 45 
Verzlunarfélag Vestur-Skaftfellinga .........0.02.00000 00... 15 

Skagafjarðarsýsla og Sauðárkrókur. 

Kjörbarinn Sauðárkróki ................000. 000. 54. 
Kranar og tengi sf. ........00..0202 0000. 5ð 
Loðskinn h/f ..............0.. 000. e se 61 

Trésmiðjan Borg h/f .........0.00.002 000 54 
Útgerðarfélagið Týr sf. ........0.0...000. rr 4 
Verzlun Ásu Helgadóttur ................00000 0 54 
Verzlunin Maddabúð ...............2000 0200 nn nn 54 
Vindheimamelar sf. ............00000 0000. 23 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 
Aton húsgagnagerð ............00.0..2. 00 22 
Gnýfari h/f ...........20... 0 7 

Hólmi h/f ..........200 000... 1 
Kaupfélag Stykkishólms ........0.0.20000 00... 44, 54 
Netagerð Sigurðar Sigurðssonar v/Hvalsá .........0...0.. 00... 49 
Niðursuðan h/f ...........200.. 0. 44 

Skarðsvík h/f ............00200 00 2 
Þórsberg sf. .........2020 0000. 19



841 

Strandasýsla. Tbl. nr. 

Barði h/f ...............0....0. 0 54 
Stillir h/f ..............0.... 19 

Vestmannaeyjar. 

Bessi sf. ...............0. 0. 43 
Einar Guðmundsson h/f. ..........)0.... 00 23 
Fiskvinnslan .............0...0.0 0000 15 
Gunnar Ólafsson £ Co. hf. 00.02.0000 65 
Hárgreiðslustofan Adda ............0.2 0000... 0 49 
Hraðfrystistöð Vestmannaeyja h/f ........0.0..0000 0 54 
Nausthamar h/f .................. 0. 15 
Otur sf. .........0...... 9 
Steypustöð Vestmannaeyja h/f .........0000.. 0000 ð7 
Tizkan sf. ................... 7 

Þingeyjarsýsla og Húsavík. 

Byggingafélag Húsavíkur h/f .............0.00. 00... 7, 43 
Grávara h/f .............0%..0.. 23 

Hagbarður h/f ................000.. 00. 23 
Hlynur sf. ................0.. 15 
Húsminkur h/f ................ 00... 3 
Íshaf ............. 23 
Johns-Manville h/f ............0.0.00.0 0. 10, 70 
JÖktll h/f .............00 00 7, 16, 72 
Útgerðarfélagið Vísir h/f ...........0..... 7 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðinda 1971. 

Lög um iðju og iðnað, undirskrifuð af forsetanum 13. ágúst 1971, nr. 79. 
Lög um aflatryggingasjóð sjávarútvegsins, undirskrifuð af forsetanum 16. 

september 1971, nr. 80. 
Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fundar mánudaginn 11. 

október 1971, undirskrifað af forsetanum 17. september 1971, nr. 81. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka innlent lán, undirskrifuð af 

forsetanum 26. nóvember 1971, nr. 82. 
Lög um tekjur sveiturfélaga samkvæmt gjaldskrám og reglugerðum, undir- 

skrifuð af forsetanum 16. desember 1971, nr. 88. 
Lög um breyting á áfengislögum nr. 82 2. júlí 1969, undirskrifuð af forsetan- 

um 17. desember 1971, nr. 84. 
Lög um breyting á lögnm nr. 30 28. apríl 1966, um meðferð, skoðun og mat á 

sláturafurðum, undirskrifuð af forsetanum 921. desember 1971, nr. 85. 
Lög um breyting á L nr. 51/1956. um ríkisútgóáfn námsbóka, undirskrifuð 

af forsetanum 21. desember 1971, nr. 86. 
Lög um orlof, undirskrifuð af forsetanum 24. desember 1971, nr. 87. 
Lög nm 40 stunda vinnuviku, undirskrifuð af forsetanum 924. desember 1971, 

nr. 88. 

Lög um breyting á lögum nr. 21 frá 10. maí 1969. nm breyting á lögum nr. 62 
18. maí 1967, um bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu. undirskrifuð 
af forsetanum 24. desember 1971, nr. 89.
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Lög um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970, um Húsnæðismálastofnun ríkis- 

ins, undirskrifuð af forsetanum 24. desember 1971, nr. 90. 

Lög um breyting á lög um nr 57 27. júní 1921, um afstöðu foreldra til skilget- 

inna barna, undirskrifuð af forsetanum 24. desember 1971, nr. 91. 

Lög um breyting á lögum nr. 87 5. júní 1947, um afstöðu foreldra til óskilget- 

inna barna, undirskrifuð af forsetanum 24. desember 1971, nr. 92. 

Lög um Framkvæmdastofnun ríkisins, undirskrifuð af forsetanum 24. des- 

ember 1971, nr. 93. 

Lög um breyting á lögum um verðlagsmál, nr. 54 frá 14. júní 1960, undirskrifuð 

af forsetanum 24. desember 1971, nr. 94. 
Lög um breyting á lögum nr. 86 16. des. 1943, um ákvörðun leigumála og sölu- 

verðs lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar, undirskrifuð af forsetanum 24. des- 

ember 1971, nr. 95. 
Lög um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67 frá 20. apríl 1971, 

undirskrifuð af forsetanum 27. desember 1971, nr. 96. 
Lög um vörugjald, undirskrifuð af forsetanum 28. desember 1971, nr. 97. 
Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis, undirskrifað af forsetanum 15. 

desember 1971, nr. 98. 
Lög um happdrættislán ríkissjóðs vegna vega- og brúagerða á Skeiðarársandi, 

er opni hringveg um landið, undirskrifuð af forsetanum 28. desember 1971, nr. 99. 
Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka, undirskrifuð af forsetanum 

28. desember 1971, nr. 100. 
Fjárlög fyrir árið 1979, undirskrifuð af forsetanum 31. desember 1971, nr. 101. 
Forsetaúrskurður um sendiráð, fastanefndir hjá alþjóðastofnunum og sendi- 

ræðisskrifstofur, undirskrifuð af forsetanum 31. desember 1971, nr. 102. 

  

Stjórnartíðindi B 24, nr. 265—274. Útgáfudagur 6. september 1972.



Leiðréttingar. 

Bls. 340, sjá 2. línu í 3. #1. 2. gr. undantegningarlaust, les undantekningarlaust. 
Bls. 340, sjá 8. línu í 3. tl. 2. gr. sendiráðststarfsmanns, les sendiráðsstarfsmanns. 
Bls. 371, sjá 1. og 2. línu í 19. gr., báðar falli niður.












